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Jausmai ir politika
Istorinėje praeityje jausmų ir politikos susikirtimai atneš

davo didelių tragedijų. Karaliai ar diktatoriai nužudydavo savo 
vaikus ar žmonas, nesilaikančias jų politikos linijos. Karo vadai, 
jausmų pagauti, išduodavo strategines paslaptis. Mylimoji politi
niais sumetimais smeigdavo durklą į mylimojo širdį. Ir mūsų le- 
gendarinė Živilė, kryžiuočių pagauta, prašė pilį gynusio mylimojo 
ją perverti strėle, kad lietuviai galėtų laisvai priešus nuo pilies 
atmušti. Šių istorinių faktų motyvais parašyta daug romanų, su
kurta filmų bei muzikinių kūrinių. Grožimės tais kūriniais, tačiau 
tik retas iš jų yra palikęs mums neišdildomą įspūdį, nes visa tai 
tiesioginiai mūsų realaus gyvenimo nelietė. Bet štai, gyvenimui 
besisukant, gana netikėtai ir staigiai jausmų ir politikos susi
kryžiavimo problema atriedėjo prie mūsų namų durų. Mes patys, 
kiekvienas iš mūsų, Kanados lietuvių, susidūrėme su problema 
konkrečiai ir gavome ją patys .išsispręsti. Tai įvyko, kai didesnis 
tautiečiu kiekis iš Lietuvos atvyko i Expo 67 paroda, vykstančią 
Montrealyje.

★ ★ ★
Mūsų, lietuvių gyvenančių Amerikos žemyne, jausmai, kas 

liečia Lietuvą, yra aiškūs ir visiems žinomi. Mes ilgimės gimtojo 
krašto, kurį buvome priversti palikti. Tuo tėvynės ilgesiu yra per
sunkta mūsų išeivijos meninė kūryba. Retas kuris mūsų meninis 
ar mokslinis raštas nėra vienaip ar kitaip susijęs su* Lietuva, 
lietuvių tauta bei jos problemomis. Lituanistikos mokosi mokyk
lose mūsų vaikai, studijuoja jaunimas. Tautiečiams, gyvenantiems 
Lietuvoje, problemos yra kitokios, nes gimtąją žemę jie turi po 
kojų, tačiau jausmų yra ir ten. Jie myli gimtąją žemę, grožisi jos 
upėmis, miškais ir ežerėliais, puoselėja liaudies kūiybą, dainuoja 
lietuviškas dainas, šoka tautinius šokius. Ir kartais atrodo, kad 
skirtumo tarp abiejų kontinentų lietuvių beveik nėra, arba bent 
skiriančioji siena yra labai plonutė.

Taip. Mes visi esame vienos tautos vaikai, ar kas to nori 
ar nenori. Lietuviais visi gimėme, lietuviais nueisime ir į kapus, 
tačiau tarp mūsų stovi juoda politinė siena, svetimųjų pasta
tyta. Ant okupanto tankų atvežta politinė siena turi ir aiškų 
tikslą — likviduoti lietuvių tautą, Įjungiant ją į rusų tarpą. Anks
čiau tas tikslas buvo slepiamas ir maskuojamas, bet dabar jau 
išeinama viešai. Ar ne geras tam pavyzdys yra toje pačioje Expo 67 
parodoje skulp. Mikėno pristatymas rusu, netgi iškraipant pavar
dę į Mikenace.

* Sakoma, kad gal laikui bėgant galima ir politinę sieną švel
ninti, darant kompromisų. Kokių kompromisų ir su kuo? Tautie
čiai, gyvenantieji Lietuvoje, jokios savo atskiros politikos negali 
turėti ir jokių kompromisų politiniais reikalais su betkuo negali 
daryti. Tą viską nustato svetimieji, o jie, kaip matome iš jų poli
tikos ne tik su Lietuva, bet ir su kitomis tautomis bei valstybė
mis, — yra bekompromisiniai. Ir kokius kompromisus galima daryti 
su žmonėmis, kurių tikslas — likviduoti tautą. Tai būtų lyg derė
jimasis dėl to, ar duoti žmogui pilnai oru kvėpuoti ar, kompro
miso vardan, sumažinti oro tiekimą taip, kad žmogus dar nemirtu, 
bet ir gyventi negalėtų.

★ ★ ★
Susitikimas su tautiečiais iš anapus patvirtino žinotą faktą, 

kad kiekvienas atvažiuojantis su grupe yra išėjęs tam tikrą poli
tinio paruošimo mokyklą. Į kiekvieną panašų klausimą beveik iš 
visų galima gauti panašų atsakymą. O kad kas nors nepabandytų 
nuklysti, su grupėmis važiavo ir jų “globėjai”, kurie “patarė” ir 
prižiūrėjo. Išeivijos lietuviai šiuo atveju buvo kitoje būklėje. Gy
vendami laisvuose kraštuose, mes naudojamės politinėmis lais
vėmis iki tokio aukšto laipsnio, kad pilietis gali turėti savo nuo
monę, priešingą valdžios linijai, ir netgi tą nuomonę-viešai reikšti. 
To dėliai jokių, politinio paruošimo mokyklų mes neturime nei 
tiems, kurie važiuoja į Lietuvą, nei tiems, kurie su tautiečiais iš 
anapus susitinka. Kiekvienas, kas norėjo, ėjo ir susitiko, pastaty
damas save į susikryžiavimo tarp jausmų ir politikos sūkurį. Rei
kia pasakyti, kad absoliuti dauguma savęs vertą lietuviui gėdos 
nedarančią vietą tame sūkuryje rado.

KANADOS ĮVYK1A[

J. DIEFENBAKERIO EŽERAS
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Lietuviškos ramunės žydi ir Kanadoje. Foto ir graviūra Vyt. P. Maco

Uždavinys garbingai įvykdytas?

Pasaulio įvykiai

Saskačevano premjero R. That 
cher pranešimu, liepos 21 d. J. 
Diefenbakerio vardu bus pava
dintas ežeras, kurį suformuos 
neseniai baigta statyti Pietų 
Saskačevano upės užtvanka, tu
rinti tris mylias ilgio ir 210 pė
dų augščio. Į krikštynų iškil
mės jau pakviestas J. Diėfenba- 
keris ir Kanados premjeras L. 
B. Pearsonas. Lake Diefenbaker 
krantų ilgis — 475 mylios, gylis 
— 185 pėdos, plotas 100.000 ak
rų. Jis bus didžiausias ežeras 
Saskačevano provincijoje, pa
grindinis iškylautojų ir turistų 
centras. Ežero vandeniu planuo
jama laistyti 500.000 alum dir
bamos žemės plotą. Užtvanka 
jau pavadinta buvusio premje
ro St. Laurent vyriausybės že
mės ūkio ministerio James G. 
Gardiner vardu. Ežerui suteikia
mas J. Diefenbakerio vardas, 
nes visas šis didelės reikšmės 
projektas buvo pradėtas įgyven
dinti jo valdymo metais. Be abe
jonės, tai yra graži dovana se
najam opozicijos vadui, jau bai
giančiam savo ilgą ir audringą 
politinę karjerą. Sekantieji fede
racinio parlamento posėdžiai 
bus sušaukti po konservatorių 
partiios suvažiavimo, kurio pa
grindinis tikslas yra išsirinkti 
naują vadą.

Pasaulinę parodą Montrealyje 
aplankė Robertas Kennedis su 
žmona ir septyniais vaikais. Jį 
visą laika buvo apgulusi minia 
parodos lankytojų, norėjusių pa
snausti ranką ir gauti autografą. 
Vnač didelio nasisekimo jis su
silaukė Kanados paviljone, kai 
tuo tarnu JAV naviljono lan- 
kvtoiaj jam skvrė mažesni dė- 
mesi. Antra viešnagės dieną se
natorius R. Kennedis parodos 
vizitą turėjo nutraukti ir grįžti 
i Niujorką. Parodoje jis paliko

savo šeimą, kuri dabar be truk
dymų galės apžiūrėti visus pa
viljonus.

JAV prez. L. B. Johnsonas 
liepos 1 d. generaliniam guber
natoriui R. Michener atsiuntė 
sveikinimo telegramą: “Visuoti
nio pripažinimo ir pagarbos su
silaukė praėjusį šimtmetį Kana
dos parodytas dėmesys ne tik 
savo gyventojų pažangai, bet vi
so pasaulio laisvei, saugumui ir 
gerovei. Mes didžiuojamės, kad 
likimas mums lėmė būti kaimy
nais ir dalintis gražia draugys
tės tradicija.”

Karalienė Elzbieta, “Britani
jos” jachtai plaukiant šv. Lau
ryno jūrkeliu, prez. L. B. John- 
sono vardu pasiuntė sveikinimą 
amerikiečių tautai: “Su kana
diečiais švęsdama federacijos 
šimtmeti, visa širdimi džiaugiuo
si, matydama gražius santykius 
tarp dviejų didelių kraštų, ku
rie naudojasi šiuo jūrkeliu. Te
gyvuoja ir teklesti Jungtinės 
Amerikos Valstybės!”

Paryžiuje gyvenantys kana
diečiai federacijos šimtmetį at
žymėjo pamaldomis garsiojoje 
Notre Dame katedroje, kur Mi
šias atlaikė ir pamokslą pasakė 
kardinolas P. E. Leger, Montrea- 
lio arkivyskupas. Pamaldose da
lyvavo beveik visa kanadiečių 
kolonija. Kanados ambasadorius 
Jules Leger, kardinolo brolis, 
surengė oficialų priėmimą augš- 
tiesiems svečiams ir Prancūzi
jos vyriausybės nariams.

Ontario premjeras J. Robarts 
buvo pasišovęs sušaukti vadina
mąja Kanados rytdienos konfe
renciją, kurioje turėjo dalyvau
ti visų provincijų premjerai ir 
federacinės vyriausybės vadovas 
L. B. Pearsonas. Pastarasis kon
ferencijoje dalyvauti atsisakė, 
nes tokią konferenciją turėjo

Lietuviai menininkai ir kom
partijos oficialios delegacijos 
nariai iš Montrealio pasaulinės 
parodos Vilniun grįžo birželio 
30 d. Geležinkelio stotyje juos 
pasitiko būrys kompartijos pa
reigūnų su abiem vyriausiais po- 
litrukais — V. Charazovu ir A. 
Sniečkum priešakyje. Delegaci
jos vadovas K. Kairys, apdovano
tas gėlėmis, pareiškė: “Mūsų de
legacijos nariai garbingai įvyk
dė savo uždavinį. Mes papasako
jome pasaulinės parodos lanky
tojams apie naująjį Lietuvos 
darbo žmonių gyvenimą, apie di
delius respublikos laimėjimus, 
vystant ekonomiką ir kultūrą...”

Kaip tas uždavinys buvo įvyk
dytas, K. Kairys mėgina aiškin
ti “Tiesos” liepos 2 d. laidoje 
paskelbtame pasikalbėjime su 
korespondentu Julium Keršiu. 
Į klausimą kokius delega
cija turėjo susitikimus pasauli
nėje parodoje, jis atsakė: “Mū
sų delegacija turėjo daug susiti
kimų. užmezgė daug kontaktų. 
Tik atvykus, aerodrome mus su
tiko Tarybų Sąjungos sekcijos 
pasaulinėje parodoje generalinis 
komisaras B. Borisovas, jo pa
vaduotojas V. Vladimirovas, TS 
RS konsulas Monrealyje Safra- 
novas, Kanados korporacijos 
“Ekspo-67” atstovai Visockis ir 
Maksvel. Sekančią dieną mus

organizuoti ne provincijos, bet 
Otava. Karalienės Elzbietos vieš
nagės metu Otavoje susitikę de
vynių provincijų premjerai nu
tarė pakeisti konferencijos pa
vadinimą. Dabar jai duotas kuk
lesnis tarprovincinės konferen
cijos pavadinimas. Federacinė 
vyriausybė į šią konferenciją 
sutiko atsiųsti savo atstovus, o 
provincijų premjerus L. B. 
Pearsonas pakvietė į federacinę- 
provincinę konferenciją, kuri 
ivyks sekančių metų pradžioje 
ir svarstys kanadiečio teisių 
įstatymo projektą.

Britų Kolumbijos Port Mc
Neil kaimelio gyventojai Kana
dos šimtmečio proga buvo įren
gę aikštelę “skraidančioms lėkš
tėms” nusileisti ir liepos 1 d. 
laukė augštujų svečių iš Marso 
ar kurios kitos planetos. Deja, 
nė viena “skraidanti lėkštė” ta 
dieną nepasirodė Port McNeill 
padangėje. Projekto vadovas 
Gerrv Furney laikraštininkams 
pareiškė: “Gaila, labai gaila, ries 
mes būtume pagarsėję visoje 
Kanadoje.”

šimtas separatistų Montrealyje 
ikūrė naują organizaciją — Les 
Jeunesses Independantes Quebe
coises (Nepriklausomo Kvebeko 
Jaunimas). Naujosios organizaci
jos vadovu išrinktas Joseph Da
genais žada kovoti už kvebekie- 
čių teises ir siekti revoliucijos.

priėmė Monrealio vykdomosios 
valdžios pirmininkas Salyje ...” 
Taigi, sovietų -eki^uotvo Lietu
vos delegaciją sutiko patys so
vietų pareigūnai, kai tuo tarpu 
nepriklausomų valstybių delega
cijas sutinka Kanados generali
nis gubernatorius R. Michener 
ir premjeras L. B. Pearsonas. 
Joms sugrojamas jų Tautos him
nas, delegacijos narių laukia Ka
nados kariuomenės išrikiuota 
garbės sargyba. Tokio sutikimo 
būtų susilaukusi ir Lietuvos de
legacija, jeigu mūsų tėvynė šian
dien būtų buvusi laisva ir ne
priklausoma valstybė su nuosa
vu paviljonu Montrealio pasauli
nėje parodoje.

K. Kairys daug gražių žodžių 
skiria “tarybinės” Lietuvos die
nai, jos atidarymo iškilmei, bet 
j’ų prasmę pakankamai išryškina 
šis sakinys: -“Kalbėti teko Tary
bų Sąjungos sekcijos pasaulinė
je parodoje generaliniam komi
sarui B. Borisovui ir man...” 
Taigi, žodį pirmiausia tarė oku
pantų atstovas, o po to buvo leis
ta prašnekti ir K. Kairiui, kurio 
kelionę į Montrealį buvo apro
bavusi Maskva. Nepriklausomų 
valstybių delegacijoms oficialius 
priėmimus rengia Kanados vy
riausybė ir parodos vadovybė. 
K. Kairio vadovaujamai dele
gacijai priėmimą surengė... 
okupantas: “šios dienos proga 
Tarybų Sąjungos sekcijos pasau
linėje parodoje generalinis ko
misaras B. Borisovas Tarybų 
Lietuvos delegacijos garbei su
rengė priėmimą, kuriame daly
vavo TSRS ambasadorius Kana
doje I. špedka, tarybinio pavil
jono vadovaujantieji darbuoto
jai, užsienio žurnalistai ir diplo
matai, pažangių lietuvių organi
zacijų Kanadoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose atstovai...” 
Kitais žodžiais tariant, už poky
lio skobnių susėdo Sovietų Są
jungos, jos satelitų atstovai ir 
lietuviai komunistai, garbinantys 
sovietinę Lietuvos okupaciją. 
Tiesa, į prėmimą buvo atvykęs 
ir parodos generalinis komisa
ras Pierre Dupuy, pakviestas ne 
K. Kairio, bet sovietų oficialių 
pareigūnų. Vergišku kuklumu 
nuspalvinti sekantys K. Kairio 
žodžiai: “Priėmime kalbėjo B. 
Borisovas. “EKSPO-67” parodos 
generalinis komisaras P. Diu- 
niui. atsilankęs į prėmimą TSRS 
liaudies poetas S. Michalkovas. 
Teko kalbėti ir man..Gerai, 
kad teko, nes juk galėjo ir ne
tekti. ieigu B. Borisovas su S. _______ _ __________________
Michalkovu būtų užtęsę savąsias Jvgvie. pakėlė Tarybų Lietuvos 
kalbas. _ -

Spaudos konferenciją K. Kai
rys apibūdina dviem sausais sa
kiniais: “I žurnalistu klausimus 
teko atsakinėti drg. drg. A. 
Barkauskui, J. Matuliui, L. Dir-

žinskaitei ir man. Spaudos kon
ferencijoje taip pat dalyvavo 
daug-lietuvių iš Kanados ir JAV, 
kurie nemaža mūsų atsakymų 
sutiko plojimais...” Iš tokio pa
reiškimo “Tiesos” skaitytojas so
vietų okupuotoje Lietuvoje nie
ko nepatirs apie keltus aštrius 
klausimus, kurie atsakinėtojus 
vertė prakaituoti, ginant ir tei
sinant sovietinės vergijos komu
nistinę sistemą. Sąmoningą nu
tylėjimą K. Kairys maskuoja ko
munistų plojimu.

Daugiau nuoširdumo K. Kai
rys parodo, kalbėdamas apie 
koncertą: “Tą dieną čia įvyko 
du mūsų meno meistrų koncer
tai. Ypač su dideliu pasisekimu 
praėjo šventinis koncertas, kuris 
įvyko vakare, žiūrovai tiesiog 
susižavėjo respublikos nusipel
niusio artisto V. Daunoro ir res
publikos liaudies artistės E. Sau- 
levičiūtės dainomis, Lietuvos 
TSR Valstybinio nusipelniusio 
styginio kvarteto, “Lietuvos” 
valstybinio nusipelniusio dainų 
ir šokių liaudies ansamblio ar
tistų pasirodymais. Didžiausio 
pasisekimo susilaukė daina “Ža
liojoj lankelėj”, senių šokis, pje
sė skrabalams ir orkestrui. Dau
norui padainavus “Lietuva bran
di”. visi klausytojai atsistojo ir 
ilgais plojimais reiškė savo su
sižavėjimą ...” Toliau K. Kairys 
pasakoja, kad programa buvo ro
doma televizijos ekrane ne tik 
sovietiniame, bet ir Prancūzijos 
paviljone. Svarbiausią dalvką — 
Lietuvos himno spontanišką su- 
giedojima — jis nutyli, nors tai, 
be abjonės. būtų labai įdomi ži
nia tautiečiams sovietų okupuo
toje Lietuvoje, liudijanti, kad 
mūsų laisvoji išeivija tebekovoja 
už Lietuvos išlaisvinimą. Nepri
klausomos Lietuvos himno gar
sai pavergėjo paviljone, iš tie
su. buvo didžiausia tos dienos 
staigmena, sukrėtusi ne tik lie
tuvius komunistus, bet ir jų so
vietinius viršininkus.

Trumpai paminėjęs susitiki
mus su Montrealio ir Toronto 
lietuviais, K. Kairys mėgina ap
žvelgti kelionės į Montrealį lai
mėjimus. Savo nuomonės jis, 
matyt, neturi ar galbūt Maskva 
jam neleidžia jos turėti: “Sun
ku oatiems įvertinti savo darbą. 
Todėl pateikiu Tarybų Sąjungos 
sekcijos pasaulinėje parodoje 
generalinio komisaro žodžius, 
kuriuos pasakė, apibendrinda
mas Lietuvos TSR dienos pasau
linėje parodoje rezultatus. Jis 
pareiškė, jog ii nraėio aukštame

SOVIETŲ SĄJUNGA SUSILAUKĖ SKAUDAUS DIPLOMA
TINIO PRALAIMĖJIMO Jungtinėse Tautose. Visos premjero A. 
Kosygino pastangos iškovoti oficialų pasmerkimą Izraeliui nuėjo 
niekais. Už jo rezoliuciją, reikalaujančią Izraelio pasitraukimo į 
prieškarines sienas ir karo nuostolių atlyginimo, balsavo tik tris
dešimt šešių valstybių atstovai. Panašaus likimo susilaukė ir kitos 
šiek tiek švelnesnės rezoliucijos. Iš septynių pasiūlytų rezoliucijų 
buvo priimtos tik dvi. Visumos posėdžių dalyviai 99 balsų daugu
ma pasmerkė Izraelio įvykdytą jordaninės Jeruzalės dalies prisi
jungimą. Vienbalsiai buvo priimtas kitas nutarimas — teikti Jung
tinių Tautų vardu paramą Artimųjų Rytų kare nukentėjusiems 
civiliams ir karo belaisviams. Abi šios rezoliucijos neišsprendžia 
arabų-žydų konflikto. Galutinio • 
sprendimo* Jungtinės Tautos tu
rės j ieškoti šią savaitę, kai 
po ilgesnės posėdžių pertraukos 
bus užblėsusios propagandinės 
ugnies liepsnos. Reikalą kompli
kuoja pakartotiniai susikirtimai, 
tarp Izraelio ir Egipto karinių 
dalinių rytinėje Suezo kanalo 
pakrantėje. Manoma, jog juos 
provokuoja Egipto prez. G. A. 
Nasseris, norėdamas sustiprinti 
savo prestižą karą pralaimėju
sios egiptiečių tautos akyse.

Samdyti parašiutininkai, 
dviem lėktuvais nusileidę Kisan
gani aerodrome, pradėjo kari
nius veiksmus Kongo respubli
koje. Kita parašiutininkų grupė 
yra įsitvirtinusi šiaurinio* Kongo 
Bukavu vietovėje. Kongo amba
sadorius Jungtinėse Tautose T. 
Izdumbuir pareiškė Saugumo 
Tarybos nariams, kad šio są
mokslo tikrasis autorius yra bu
vęs premjeras M. čombė. Jo pa
samdyti baltieji kariai pradėjo 
invaziją, tikėdamiesi Katangos 
provincijų gyventojų paramos. 
Sukilėliai turėjo nužudyti dabar
tinį Kongo prezidentą J. Mobu
tu ir valdžią perduoti iš portu
galų Angolos Į Kongą atvyku
siam M. čombei. Planus sukliu
dė M. Čombės netikėtas atsidū
rimas Alžerijos kalėjime. Kongo 
vyriausybė deda visas pastan
gas, kad M. Combė būtų grą
žintas į Kongą, kur jo laukia 
mirties bausmė. Kongo ambasa
dorius Jungtinėse Tautose T. 
Izumbuir paprašė JAV karinės 
paramos įsiveržėliams sutramdy
ti. Amerikiečiai Į Kongą jau pa
siuntė tris transportinius lėktu
vus, kurie bus panaudoti tiekimo 
ir kariuomenės pervežimo rei
kalams.

JAV gynybos sekretorius R. 
McNamara devintą kartą lankosi 
P. Vietname. Jo kelionės tikslas 
yra aptarti kariuomenės dalinių 
padidinimo klausimą su vyriau
siuoju karo vadu gen. W. West
moreland. šiuo metu amerikie
čiai P. Vietname turi 464.000 
karių, o ligi sekančių metų vi
durio jų planuojama turėti 
480.000. Numatytoji riba jau 
yra beveik pasiekta, o pergalės 
vis dar nematyti. Generalinio 
štabo viršininkai pasiūlė prez. 
L. B. Johnsonui į Vietnamą pa
siųsti dvi papildomas divizijas 
su pagalbiniais vienetais — apie 
70.000 vyrų. Šį planą būtų ga
lima įgyvendinti, susilpninant 
amerikiečių karines pajėgas ki
tuose kraštuose. Didžiausią pro
blemą sudaro pakaitų klausimas. 
Naujokų šaukimo dėka P. Viet
name kovojančios divizijos kas 
metai pakeičiamos naujomis. 
Jeigu dabartinis karių skaičius 
būtų padidintas 70.000 vyrų, 
vien tik su naujokais jau nebūtų 
galima išsiversti, bet reiktų 
skelbti dalinę mobilizaciją, apie 
kurią prez. L. B. Johnsonas ne
nori nieko girdėti, nes ji galė
tų pakenkti jo populiarumui.

Diplomatinį pralaimėji
mą Jungtinėse Tautose Sovietų 
Sąjunga mėgino dangstyti prez. 
N. Podgorny kelionėmis į ara
bų kraštus. Aplankęs Egipto 
prez. G. A. Nasserį, jis nė kojų 
Maskvoje nespėjo sušilti, nes 
vėl buvo išsiųstas į Siriją ir Ira
ką. Panašiu tikslu sovietų karo 
laivynas planuoja aplankyti 
Egipto Aleksandrijos uostą. Tie
sioginiais ryšiais bandoma Įtai
goti, jog Sovietų Sąjunga yra 
arabų pusėje, nepaisant diplo
matinės nesėkmės Jungtinėse 
Tautose.

Popiežius Paulius VI bando 
tarpininkauti tarp Izraelio ir 
arabų kraštų, Specialioje au
diencijoje jis buvo priėmęs Iz
raelio ambasadorių Italijai E. 
Avriel, kuris po audiencijos iš
skrido į Tel Avivą pasitarti su 
premjeru L. Eshkol. Izraelyje 
vieši popiežiaus Pauliaus VI 
specialus pasiuntinys mons. A. 
Felici. Popiežiaus Pauliaus VI 
pakviestas, į Vatikaną buvo už-

dano karalius Hussein. Pokalbio 
turinys nebuvo pasklebtas, bet 
manoma, jog pagrindinis dėme
sys buvo skiriamas Jeruzalės ir 
kitų šventų vietovių sutarptau- 
tinimui. Lig šiol Vatikanas nė
ra suteikęs oficialaus pripažini
mo Izraeliui, vengdamas santy
kių įtampos su arabų kraštais.

Nesutarimai pradeda iškilti 
tarp Izraelio premjero L. Esh- 
kol ir krašto apsaugos ministe
rio gen. M. Dayan, kuri jis 
šioms pareigoms buvo pasikvie
tęs prieš pat karo pradžią. Pa
sikalbėjime su spaudos atstovais 
premjeras L. Eshkol pergalės 
nuopelnus atidavė ne gen. M. 
Dayan, bet generalinio štabo 
viršininkui gen. mjr. I. Rabin. 
Jis netgi išdrįso viešai pasmerk
ti gen. M. Dayan panegyriką. 
Susikirtimas taip abiejų vyrų 
laikytinas normaliu, nes gen. M. 
Dayan yra buvusio premjero D. 
Ben-Gurion globotinis, priklau
sąs opozicinei Rafi partijai. Gen. 
M. Dayan dabartinis populiaru
mas jį gali padaryti naujuoju 
Izraelio premjeru.

Sovietinės kompartijos vadas 
L. Brežnevas kariūnų laidai pa
sakytoje kalboje pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga pasielgė teisin
gai, vengdama tiesioginio kari
nio įsivėlimo į arabų-žydų ka
rą. Iš to politiniai komentato
riai daro išvadą, kad nevisas 
politbiuras pritaria dabartinei 
kompartijos linijai. Iš pareigų 
buvo pašalintas Maskvos vykdo
mojo komiteto pirm. N. Jegory- 
čevas, pasisakęs prieš dabartinę 
sekr. L. Brežnevo politiką. Ofi
ciali žinių agentūrą TASS vis 
dar tebekalba apie Izraelio mo
ralini pralaimėjimą Jungtinėse 
Tautose, nutylėdama visam pa
sauliui gerai žinomą faktą, kad 
Jungtinės Tautos yra atmetu
sios premjero A. Kosygino ka
ringą rezoliuciją.

Naujųjų demokratų suvažiavimas
Praėjusią savaitę Toronto 

Royal York viešbutyje Įvyko 
naujųjų demokratų partijos su
važiavimas, turėjęs nustatyti 
veiklos gaires sekantiems dve
jiems metams. Suvažiavimo iš
vakarėse posėdžiavo NDP jau
noji karta, kuri skelbiasi savo 
eilėse turinti 3.300 narių. Jos 
delegatai savo vadu išsirinko 
politinių mokslų studentą K. 
Novakowski ir priėmė eilę prieš 
Ameriką nukreiptų rezoliucijų. 
Jų turinys rodo visišką tų jau
nųjų demokratų nesusigaudymą 
tarptautinės politikos reikaluo
se. Amerikai jie prisegė agreso
riaus etiketę, apkaltino ja geno
cido veiksmais Vietnamo kare ir 
vienintele teisėta P. Vietnamo 
vyriausybe pripažino S. Vietna-

ir lietuviu tautos nrestižą ...”
Galutini žodi atiduodant Borisui ...
Borisovui, išryškėja tikroji K. mo įkurtą vadinamąjį TautinĮ 
Kairio “garbingai įvykdyto už- Išsilaisvinimo Frontą. Gražiau 
davinio” prasmė — f_____  ,____ > — tarnvba nebūtų sugalvoję nė Maskvos 
Maskvos propagandai. V. Kst. propagandistai. Kaikurie jaunie-

ji demokratai, nuėję į dar pla
tesnes lankas, pasiūlė keistis de
legacijų vizitais su Maotsetungo 
raudonaisiais sargais, bet šis vi
siškai kvailas pasiūlymas visdėl- 
to buvo atmestas balsų daugu
ma.

NDP suvažiavimą atidaręs va
das T. C. Douglas taipgį smar
kiai puolė Ameriką ekonominia
me ir kariniame fronte. Pasak 
jo. galingiausia pasaulio vals
tybė. stengdamasi sulaikyti ko
munizmą, baigia nusiaubti ne
turtingą Vietnamo kraštą, To
kie metodai, girdi, ne tik ne
sustabdo komunizmo, bet dargi 
padeda jam įsigalėti. Ekonomi
niame Kanados gyvenime T. C. 
Douglas didžiausią priešą randa 
amerikiečių kapitalo investaci- 
jose. '

Po tokios aštrios įžangos ga
lima buvo tikėtis griežtų rezo- 

(Ntdcelta į 6-tą psl)
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Pokarinė Suomija
Jos nepriklausomybės 50 metų sukakties proga

Šventasis Tėvas Paulius VI 
ypatingu paraginimu kreipėsi į 
visus vyskupus ir 'tikinčiuosius, 
ragindamas naudingai atšvęsti 
Tikėjimo Metus. Jie prasidėjo 
šių. metų birželio 29 d. — šven
tųjų apaštalų Petro ir Pauliaus 
šventėje ir baigsis tą pat dieną 
1968 metais. Istoriniai nėra vi
siškai tiksliai ištirta, kurių me
tų ir kurią dieną tuodu apaštalu 
mirė kankiniais Romoje. Iš šv. 
Petro pirmo įpėdinio šv. Kle
menso laiškų ir kitų šaltinių ži
nome, kad tuodu apaštalu mirė 
kankiniais Nerono persekiojimo 
metais tarp 64 ir 68 metų. Petro 
ir Pauliaus mirtį Romos gyven
tojai jau iš senai mini birželio 
29 dieną. Vienaip ar kitaip bū
davo paminimos šių apaštalų 
mirties ir šimtmetinės sukaktys. 
Paskutinį kartą tokio šimtmečio 
paminėjimą paskelbė P. Pijus 
IX, skirdamas tam 1867-1868 
metus. P. Paulius VI parinko 
mūsų šimtmečiui tuos pačius 
1967-1968 metus.

Šių metų ypatingas tikslas
Kiekviena žmonių karta turė

jo būdingus savo reikalus, pa
sisekimus ir nepasisekimus, sun
kumus ir pavojus. Jeigu visais 
laikais žmonijos dvasinio gyve
nimo vadai galėjo guostis ar kal
tinti savo laiko žmones už per- 
menką sielos paisymą žemiškų 
reikalų ar supasaulėjimo sąskai- 
ton, tai tuo labiau nėra laisvas 
iš tų pavojų mūsa laiko žmo
gus. Žmogaus prigimtis, natū
ralus pajėgumas visada yra tie 
patys, o mūsų laiko žmogų vilio
ja tokia daugybė visokių nauje
nybių, kad žmogus pasirodo tik
rai persilpnas viską tinkamai su
prasti ir įvertinti. Mūsų laiko 
žmogų užgriuvo daugybė iki šiol 
nebuvusių visokių technikos ir 
komercijos naujienų, jos taip 
Įkyriai siūlomos, 'kad ne kiekvie
nas asmuo sugeba skirti būtinus 
ar naudingus dalykus nuo be
verčių, atimančių be jokios nau
dos jo laiką, dėmėsi, išteklius. 
Daugelis žmonių savo sugebėji
mus, laiką, dėmesį išeikvodami 
beverčiams dalykams, neranda 
laiko, Evangelijoje minimos Ma
rijos iš Betanijos pavyzdžiu (Jo
no 11.), pabūti prie Dievo ko
jų, giliau pamąstyti apie save, 
apie savo santykius su Dievu. 
Dėl tų beverčių dalykų daugelis 
žmonių praranda galimybę pasi
džiaugti net pasauliu, žmogaus 
sukurtu menu, kultūra. Neretas 
net paskutinę gyvenimo valandą 
yra daugiau susirūpinęs jam 
jau nereikalingų medžiaginių 
niekų likimu, negu sielos amži
nais reikalais. Daugelyje mūsų 
laiko žmonių tikėjimas nėra mi
ręs, bet užgožtas visokių žemiš
kų niekų kalnais. Daugeliu at
vejų visuomenės moraliniai, so- 
cijaliniai klausimai yra spren
džiami tokiais kriterijumais, ku
rie neturi nieko bendro su žmo
gaus natūralia garbe ir amži
nais žmogaus gyvenimą tvarkan
čiais dėsniais.

Bejieškodami atsakymo į įvai
rius gyvenimo klausimus, mūsų 
dienomis neretai ir nevienas 
apeliavo į neseniai pasibaigusio 
Vatikano II Visuotino Susirin
kimo ir jo nutarimų dvasią, o 
ne kartą tas apeliavimas netu
rėjo nieko bendro su Susirinki
mo nutarimų nei raida nei dva
sia. Kiti vėl išeina viešumon, 
kaip P. Paulius VI sako, “su 
drąsiais bet netikusiai” filosofi
niais ar istoriniais bandymais, 
liečiančiais ar tai tikėjimo tie
sų reformavimą ar švento Raš
to aiškinimą. Kita proga P. Pau
lius VI kalbėdamas apie pa
skelbtus Tikėjimo Metus paaiš
kina. kad žmogus turi daug as
meninės laisvės savo tikėjimą 
vienaip ar kitaip išreikšti virši- 
niu būdu, tačiau formuluoti ti
kėjimo tiesų turinį ir jų išreiš
kimo būdą priklauso Bažnyčios 
mokančiajam autoritetui, o ne 
kiekvienam individui. Jeigu kas 
priimtų tik tai, ką kuris pats 
susiformulavo, tai būtu ne tikė
jimas, o tik asmeninė filosofija. 
Kaip moksle taip ir tikėjime to
kiu keliu nedaug pasiekiama.

šių metu tikslas yra kuodau- 
giausiai įsigilinti į mūsų tikė

jimo tiesas tokias, kokias ir kaip 
moko Bažnyčia.

Mūsų tikėjimo svarba
Tikėjimas mūsų dvasiniam, 

kasdieniniam ir amžinam gyve
nimui yra ne mažesnės svarbos, 
kaip higienos reikalavimai kūno 
sveikatai ir gyvybei. Kas gi gali 
būti svarbesnio, kaip nuolatos 
gyventi mintimi, kad žemėje gy
vename taip, kaip tikime, ir kad 
amžinybėje mūsų likimas pri
klausys to, kaip dabar gyvena
me. Krikščionies savijauta ir 
elgsena priklauso to, kiek kuris 
savo tikėjimą pažįsta, supranta 
ir kiek kurio tikėjimas yra gy
vas. Tikėjimas nėra koks nors 
abstraktus reikalas, nedaug reiš
kiąs gyvenime. Žmogus gali ži
noti daugiau ar mažiau meno, 
poezijos, istorijos ar kitokių da
lykų, kurie jo gyvenime neturi 
lemiančios reikšmės. Daugiau 
žinodamas, tiesa, turės daugiau 
pasitenkinimo ar gal net nau
dos, tačiau nuo to nepriklausys 
jo amžinas likimas. Vertiname 
patrijotizmą, mokslą, bendrai 
kultūrą. Mūsų kasdieniniame gy
venime ir mūsų akiračiui jie vi
si turi didelės* reikšmės. Dau
giau moksle išsilavinęs asmuo 
gali geriau suprasti ir tikėjimo 
klausimus. Vistiek tačiau nė vie
no iš tų dalykų negalima lyginti 
su tikėjimo svarba. Tikėjimas 
nėra laikinos vertės dalykas. 
Visi anie dalykai baigiasi su 
žmogaus žemišku gyvenimu, o 
kas įgyta per tikėjimą, nusitęsia 
į amžinybę. Tuo labiau tikėjimo 
ir juomi gyvenimo nereikia lai
kyti kam nors kitam daroma 
malone. Verta jaustis laimin
gais, kad tradicija kartą šimt
metyje skelbti Tikėjimo Metai 
yra pakartojama mums gyve
nant. Būtų nieku neatlyginamas 
nuostolis nepasinaudoti tokia 
proga savo tikėjimą pagilinti ir 
pagyvinti tiek, kad jis atneštų 
daug vaisių mums patiems, kad 
paliktumėm ką nors vertingo se
kančioms po mūsų iki 2067-68 
metu kartoms. A

Kuo šiuos tikėjimo metus 
atžymėsime?
Savo atsišaukime P. Paulius 

VI ragina vyskupus atžymėti 
šiuos metus kokiais nors viešais 
būdais. Reikia tikėtis, kad kiek
vieno krašto vyskupai tuo reika
lu ką nors paskelbs. Kiekviena
me krašte prie to prisiderins ir 
lietuviai. Toliau, Šventasis Tė
vas ragina atšvęsti Tikėjimo Iš
pažinimo Dieną. Tą dieną baž
nyčiose, vienuolynuose, mokyk
lose, šeimose, organizacijų susi
rinkimuose turėtų būti iškilmin
gai ir visų kartu atkalbėtas Ti
kėjimo išpažinimas. Katalikų 
Bažnyčioje tokio išpažinimo yra 
bent trejetas žodžiais skirtingų 
tekstų. Galima pasirinkti betku- 
rį iš jų. Kur tokia diena bus pa
skelbta vietos vyskupų, visi ka
talikai ją paminės, kaip bus vys
kupų patvarkyta. Nebus tačiau 
nieko nederančio, jeigu tikintie
ji savo tikėjimo išpažinimą to
kiu ar kitais būdais pakartos ir 
daugeliu progų.

Visi turėtume skirti šiuos Ti
kėjimo Metus geresniam savo ti
kėjimo pažinimui ir pagyvini
mui. Nesame turtingi religine 
literatūra lietuvių kalba. Kas 
negali pasinaudoti svetimomis 
kalbomis, gali rasti nemažai nau
dos gerai susipažindamas su vei
kalu “Dievas ir žmogus”. Yra 
jau išversti lietuvių kalbon Vi
suotino Susirinkimo nutarimai. 
Tikėkimės, kad juos laiku ati
duos visuomenei tie, kurie pasi
žadėjo juos išleisti. Tikėkimės 
taip pat, kad ir mūsų katalikiš
koje spaudoje šiais metais skai
tytojai ras pakankamai medžia
gos tūcėjimo temomis.

Tikėjimą pažinti ir pagyvinti 
didele pagalba yra sąmoningas 
noras savo tikėjimu gyventi. Tū
lo rūpestingo tėvo žodis tartas 
Kristui “Tikiu, Viešpatie, padėk 
mano netikėjimui” (Mork. 9, 23) 
turėtų būti mūsų nuolat karto
jama malda. Kiekviena .dorybė, 
kiekvienas talentas nyksta ir 
miršta nepraktikuojami. Mūsų 
kasdieniniame gyvenime yra 
daug momentų, veiksmų, darbų,

Didžiausias Suomijos laimėji- m j- »J v ♦ • * J • < f ♦ ♦

ių (apie 3% sa
vo gyventojų — 4.600.000 — 
skaičiaus), turėjo Rusijai sumo
kėti milžiniškas reparacijas ir 
užleisti jiems savo atsiimtą teri
toriją. .

Po karo Suomija stengiasi pa
laikyti su savo sovietiniu kaimy
nu, gerus santykius. Tų santykių 
šalininkas dabartinis preziden
tas Kekkonen vėl kandidatuos į 
prezidentūrą ir tikrai bus išrink- 
tas. Jis yra 66 metų amžiaus, la
bai judrus, gyvas ir didelis spor
tininkas. Per 50 savo nepriklau- 

__________________ ____ somo gyvenimo metų Suomija 
nerolas, vadovaudamas Suomijos Į^jo 50 Įvairių rūšių vynausy- 
ginkluotoms pajėgoms, Įsteigė ' ‘ ' L
demokratinį Suomijos režimą. 
Bemaž septynis šimtmečius suo
miai neturėjo nei valstybinės 
laisvės nei demokratijos, nes bu
vo valdomi stipresnių kaimynų 
— pirma Švedijos, o nuo 1809 
mėtoj — caristinės rusijos. 1917

ma valstybė, rašo žurnalas “Ti
me”. Norėdami šį faktą pabrėžti, 
suomiai šiais 1967 metais mini 
savo nepriklausomybės 50-tą su
kaktį. Iškilmės jau prasidėjo š. 
m. birželio hl viduryje, preside- 

rusų statybos karo laivai įplaukė 
į uostą, anglų gamybos tankai ir 
prancūzų gamybos artilerijos pa
būklai slinko Helsinkio gatvėmis 

dignitoriai pagerbė maršalo
Mannerheimo atminimą. Tas ge

jai duoti nepriklausomybę. Kai 
suomiai komunistai pabandė pa
grobti valdžią naujoje valstybė- 

ir tautos pasitikėjimo netekimu.

Suomija vėl turėjo kariauti: pir
ma turėjo 1939 — 1940 metais 
sulaikyti Sovietų Rusijos invazi
ją į savo teritoriją, o po to, kaip 
neutralus Vokietijos alijantas, 
turėjo antrą kartą kariauti su 
Rusija, — ši kartą puldama 
rusus jų užgrobtoje Suomi
jos teritorijoje. 1944 metais, 
norėdama sudaryti su Vaka
rų alijantais ir su Rusija tai
kos sutartį, Suomija turėjo savo 
kraštą išvalyti nuo vokiečių ka
riuomenės. Tas valymas truko 
7 mėnesius. Karas Suomijai 
brangiai kaštavo: ji neteko 115

Lietuvio akys Meksikos plotuose
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš pr. numerio)
Tequila miestas ir degtinė
Miegoti teko nevisai smagiai, 

nes atogrąžinė tvankuma kanki
no ir kelionės vaizdai ilgai ne
leido užmigti. Rytą nesiskubino
me išvažiuoti, nes buvo gaila šią 
ramią vietelę palikti. Norėjosi ir 
su profesorium Šteinu paekskur- 
suoti po apylinkės džiungles, bet 
buvome nusprendę ilgiau nepasi
likti, nes juk reikia ir kitas vie
tas pamatyti.

Tuo pačiu keliu grįžtame prie 
pagrindinio plento tolesnei ke
lionei, džiaugdamies, kad užsu
kom į šį ramų žvejų kaimelį- 
O ir j šoną nedaug tebuvo iš
sukta — tik apie 50 mylių, bet 
tai suteikė malonaus įvairumo.

Kelias gerokai pasisuka tolyn 
nuo jūros, vesdamas gilyn į 
kraštą ir pamažu vis kildamas 
augštyn. Aplinkui matyti dunk
sančios kalnų viršūnės, platūs 
slėniai ir kur ne kur išsimėtę 
maži kaimeliai. Pakelėmis — be
siganančių ožkų kaimenės, kurių 
vis daugiau matome. Labai kvai
li tie maži ožkiukai — kai užsi
rioglina ant kelio ir nenori 
trauktis prieš atvažiuojanti au
tomobilį. Turi sustoti ir nubai
dyti šalin.

Pravažiuojame ir pro vieno 
vulkano papėdėje sustingusią la
vą, susiraukšlėjusią, kaip jūros 
bangos. Ant lavos paviršiaus dar 
nėra jokios gyvybės, tuščia ru
da masė dvelkia šalta negyva ra
mybe. Dar daug metų turės pra
eiti kol koks medelis pradės ban
dyti kabintis į šią kietą masę.

Vis daugiau kalnų keterų ma
tyti aplinkui, bet kelias kažkaip 
vis išsivinguriuoja, išsikraipo 
pašlaitėmis, slėniais, žemė Čia 
visur yra išnaudota, net aštrių 
kalnų pašlaitės apsodintos mels
vai žalios spalvos kaktusais. Juo 
toliau, juo daugiau kaktusų — 
plačiausi laukai apsodinti; 'te

kurie yra tokie patys, kokius lie
pia mūsų tikėjimas. Jie bus ti
kėjimo darbai, jeigu jiems pri
jungsime tikėjimo intenciją.

Šiais Tikėjimo Metais ir re
liginės praktikos-sakramentai, 
viešos bendruomeninės maldos 
turėtų būti dažnesni, negu buvo 
iki šiol. Tai vis tikėjimo pagyvi
nimui ir jo viešam išpažinimui.

Neišeidami iš drausmės ribų 
ir siekdami dvasinio suartėji
mo su krikščionimis nekatali- 
kais, gerai dam tie, kurie vie
šus tikėjimo išpažinimus ruoš 
kartu su nekatalikais.

Pakankamai pažintas, sąmo
ningas, gyvas tikėjimas žmogaus 
gyvenimui teikia daug šviesos, 
ramybės, apsaugos nuo klaidų, 
užtikrina ramų ir laimingą per
ėjimą iš šio gyvenimo amžiny
bėn. Iš dabar gyvenančių nė vie- 
nas nesulauksime sekančių Ti
kėjimo Metų po šimto metų. 
Mokėkime pasinaudoti mums te
kusią privilegija gyventi 1967- 
1968 metais.

J. GOBIS
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KELIONE APLINK PASAULĮ

bilizacija dėl to, kad jis kompar
tijos atstovus priėmė į vyriausy
bės koaliciją. Komunistu partija 
pastoviai per pokarinius parla
mento rinkimus laimėdavo 25% 

tepateko į koaliciją. 1948 metais 
suomiai -komunistai bandė pada-

Maskvos spaudimo. Tuo bandy
mu suomių kompartija vėl sukė- 

koalicijoje iš karto pradėjo elg
tis padoriai ir veikti legaliai. Gal 
būt, Maskva juos įstūmė į koali- 

turintiems stiprias kompartijas, 
kaip, pav., Prancūzijai ir Italijai 

dirbti nekomunistinėse vyriausy
bėse.

Penkiasdešimt nepriklausomy
bės metų pakeitė Suomiją: iš pa
mažu pažangėjančio žemės ūkio 
krašto ji tapo pramonės kraštu, 
kuris užima penkioliktą vietą pa
saulinių pramonės galiūnų eilė
je. Suomija yra labiausiai miš
kuotas Europos kraštas, todėl ji 
eksportuoja popieri, celiuliozę ir 
medžio išdirbinius Į 90 kraštų.

nur dar nedideli krūmai, kitur 
jau plačiai išsiskėtę savo spyg
liais. žalia visa aplinkuma nuo 
tų kaktusų, nors esame gana 
augštai kainuose.

Tie kaktusai “maguey” žmo
nių sodinami įauginami. Iš jų 
gaminama garsi meksikiečių 
degtinė “tekvila”. Tuo vardu pa
vadintas ir Tequila miestukas, 
turis netoli 10.000 gyventojų. 
Miesto pašonėje stiebiasi į dan
gų ir Tequila vulkanas virš 8000 
pėdų augščio. Meksikiečiai di
džiuojasi, kad tik iš šioje apy
linkėje auginamų kaktusų gau
nama geriausios rūšies degtinė.

Prieš miestuką pakelėje pa
statyta didelė, atvirais šonais, 
lyg koks kioskas, degtinės par
duotuvė. Kaina “tekvila” degti
nės vieno litro prasideda nuo 
20 pezų ir kyla pagal senumą 
(maždaug 1.60 dol.).

Miestelyje yra kelios tekvi- 
los” įmonės, kur maguey kak
tusai perdirbami į degtinę. Pa
kelėje angliški užrašai kviečia 
aplankyti ir pamatyti gamybos 
procesą. Išsukame iš pagrindi
nio kelio per miestuką tolumo
je kyšančių dūmtraukių link. 
Vos Įsukus Į gatvę, apspinta bū
rys vaikų, kurie tik porą-trejetą 
žodžių angliškai šaukdami siū
losi nulydėti iki “tekvilos” ga
myklos. Važiuojam toliau ne
kreipdami Į juos dėmesio, bet 
prie sekančio kampo apspinta 
kitas būrys. Aha, atrodo, kad 
bus sunku nuo jų apsiginti, tad 
vieną jų pasiimam Į automobi
lį ir važiuojam toliau. Dabar, 
kad ir prie kampų būrelius su
tinkame, bet niekas per jėgą ne- 
besikabina, nes “palydovas” jau

Prie gamyklos vartų stovi sar
gai. Automobilį paliekame gat
vėje, kur mažasis palydovas iš
didžiai rodo, kad pasaugosiąs. 
Mat, Meksikoje tokia tvarka, 
kad automobilį, kad ir užrakintą, 
palikti gatvėje nesaugu; turi pa
likti garaže arba specialiuose 
uždaruose kiemuose, kur prie 
vartų stovi sargas. Didesniuose 
miestuose kiekviename bloke 
yra pusiau uniformuoti sargai, 
kurie saugo gatvėje stovinčius 
automobilius. Mokestis už sau
gojimą 1-2 pezai.

Įėjus pro vartus Į kiemą, pri
sistato sargai, bet kalba tik is
paniškai. Tuojau vienas nusku
ba atsivesti angliškai kalbantį, 
kuris aprodys gamyklą. Ateina 
pagyvenęs vyras, kuris prakal
ba angliškai ir prisistato kas 
esąs. Tai prancūzų kilmės inži
nierius, kuris jau daug metų čia 
dirba. Pirmiausia jis nuveaa į 
kiemą, kur suverstas didžiausias 
kalnas kaktusų. Visos spygliuo
tos šakos nukapotos ir likęs vien 
r * * ’
lys. Tie jų rutuliai didžiuliai ir 
sunkūs, sverią iki 300 svaru.

išlei
do potvarkį, kuriuo jaunimas 
Įpareigojamas lankyti bažnyčias, 
o ilgaplaukiams uždraudė va
žiuoti į Graikiją, šitam potvar
kiui vykdyti steigiamos kirpyk
los prie aerodromų ir pasienio 
punktų. Potvarkis labai nuste
bino žurnalistus. Juk ortodoksų 
kunigai barzdoti ir ilgais plau
kais, tad vidaus reikalų minis- 
teris Patakos buvo paklaustas, 
ar tai reiškia, kad Kipro arki
vyskupas ir prezidentas Maka- 
ios turėtų būti nukirptas ir nu
skustas, jei norėtų Įvažiuoti Į 
Graikiją? Patakos juokaudamas 
atsakė: “Kai dėl arkivyskupo, 
tai turėtumėm pagalvoti.” Kiek 
pagalvojęs pridūrė: “Tvarkin
gos, gražios barzdos bus Įsilei
džiamos.”

Žurnalistai suprato, jog į 
Graikiją negalės Įvažiuoti ilga
plaukiai anglų ir amerikiečių 

tik apvalus mėsingas branduo- jaunuoliai, vadinamieji “beat- 
... * ‘ niks” ir “beatles”. Tokiems stei- 

. .......................giamos specialios kirpyklos
Tame kieme vyksta ir priėmi- Graikijos aerodromuose ir pa- 
.. sienio pereinamuose punktuose.mas kaktusų, atgabentų iš toli

mesnių apylinkių. Juos gabena

Suomijos žemėje yra didžiausi 
Europos vario klodai, kuriuos ji 
ekspluatuoja; tad joje klesti kal
nų bei metalų pramonė. Nors ji 
yra artimuose santykiuose, kai
mynystėje su Rytų Bloko valsty- . .
bėrais, tačiau 80% jos eksporto gos “pabuvoti” penkiuose konti- 
eina į Vakarus, kur D. Britani- nentuose net po kelis kartus ir 
ja yra jos didžiausias klientas.

satelitų ir kaimynų artimesniuo- 
sius santykius su Vakarais, bet 
griežtai nevetuoja.

šiuo metu vakarų Europoje 
jaučiamas nedidelis ekonominis 
atoslūgis ir sunkumai su skolų 
mokėjimais, bet suomiai džiau
giasi vienu iš augščiausių gyve
nimo standartu pasaulyyję. Ka
pitalistinė socialinė globa duoda 
suomiams 6 savaites atostogų, 
per kurias miestiečiai masėmis 
palieka miestus ir išvažiuoja į sa
vo vasarvietes, prie vieno iš 60 
tūkstančių ežerų. Ten jie maudo
si, meškerioja, žaidžia savo “pes- 
apallo” (tai savita beisbolo at
maina). Suomiai daug skaito ir 
perka knygų, vidutiniškai imant, 
daugiau negu bet kuri kita tauta.

Suomis yra išauklėtas šiauri
nio luteranizmo dvasioje, yra 
šviesiaplaukis, mėlynakis, ir Va
karų naujoves priima neskubė
damas, pamažu. Daugiau kaip V2 
milijono suomiu šeimų turi savo 
nuosavus, privačius namus ir ga
ro pirtį, vad. “sauną”, kuri suo
miams sudaro didelį malonumą. 
Jie pirtį Įkaitina iki 275° F., 
beržinėmis vantomis išsivanoja 
ir po to šoka nuogi Į šaltą van
denį ar į sniego pusnį. Sauna 
turi ugdyti jų dvasines ir fizi
nes jėgas — vad. “sisu”, t. y. 
drąsos, ištvermės ir patvarumo 
kombinaciją. Patvarumo suo
miams netrūksta, tad gal nuo to 
ir priklauso faktas, kad Suomija 
dviejų pasaulinių karų sūkuryje 
išliko gyva.

» v » * v
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vietos gyvuliai-buros. Permesti 
per abu šonus, kaktusai, lyg ko

ja kone žemę siekdami. Vargšai 
gyvuliai, sunkiai Įsispyrę Į žemę, 
skuba prie suverstos krūvos ir 
laukia, kada nuims naštą. Vado
vas juokiasi, kad tokio transpor
to metu buros sustabdyti beveik 
neįmanoma — taip jie skuba 
prie paskirtos vietos, kad grei
čiau būtų nuimta uždėta našta. 
Bežiūrint Į tuos nedidelius gyvu
lėlius, linkstančius po dideliais 
svoriais, kyla nuostaba: kokiu 
patvarumu jie visa tai pakelia! 

Vadovo pasakojimu, kaktusai 
specialiai auginami. Jų augimas 
užtrunka iki septynių metų, kol 
būna tinkami degtinės gamy
bai. Todėl kiekviena gamykla 
turi savo dideles plantacijas, ___ _____ ___________ ______
kur auginami kaktusai kas rne- brolis Vytautas Šeštakauskas iš Čika

gos, pusseserė Ona Krakaitienė su 
sūnum Albinu iš Burlingtono, Ont., 
vet gyd. dr. Bronius Krakaitis iš Mt 
Clement (prie Detroito). Bronius 
Norkevičius iš Worčesterio, Mass,, 
Bernardas Petkevičius iš Toronto, 
Juozas Kežinaitis iš Tillsenburgo, 
Ont., ir Aldona su Juozu Kežinaičiai 
iš Hamiltono, Ont.

Laidotuvių apeigas įvykdė iš Sud- 
burio atvykęs mūsų kolonijos kapelio
nas kun. A. Sabas, kuris laidotuves 
užbaigė gražiu pamokslu, po kurio 
dar kalbėjo ir tautietis J. Skardis, 
apibūdinęs velionę kaipo gerą ūkinin
kę ir pavyzdingą lietuvę, kuri neabe
jotinai prisidėjo prie lietuvybės išlai
kymo ir gražaus jaunosios kartos iš
auklėjimo savo sūnaus Broniaus Ka
minsko šeimoje. Didžiausią įspūdį 
šiam kalbėtojui — Kanados Lietuvių 
Fondo įgaliotiniui mūsų mieste — pa
liko velionės giminaičio Gedimino 
Markaičio iš Bostono, Mass., sekti
nas pavyzdys, kuris pats negalėdamas 
laidotuvėse dalyvauti, atsiuntė tele
grama $50. kuriuos prašė velionės 
vardu įnešti į Kanados Lietuvių 
Fondą. Tikimasi, kad gausūs ir turtin
gi velionės giminės, norėdami įam-

tai užsodinant naujus plotus. 
Aplink miestuką visi kaktusų 
laukai priklauso gamykloms, 
nes tik septintąją dalį užsodin
tų laukų kasmet panaudoja, o 
likusieji tinka tik po šešių me
tų. Gamykloms savo auginamų 
kaktusų neužtenka — supirkinė
ja iš plačios apylinkės; meksi
kiečiai ant buros atgabena juos 
iš keliolikos mylių atstume esan
čiu slėniu.

Atgabenta kaktusų masė ga
mykloje sukapojama* dideliam 
spaudime sušutinama ir išspau
džiamos sultys. Pridėjus mielių, 
didžiuliuose tankuose vyksta fer
mentacijos procesas. Vėliau tas 
skystis distiliuojamas ir pilsto
mas Į statines ar bonkas jau 
kaip degtinė. Gamvykla įrengta 
labai moderniai ir švara pavyz
dinga. (Bus daugiau)

Neįsileidžia 
barzdočių

Graikijos karinė junta

Birželio 25 d. buvo žymi die- 

nentuose net po kelis kartus ir 
matyti tuo pačiu metu vykstan
čio gyvenimo vaizdus.

Amerikoje tas įvykis mažokai 
tebuvo iš anksto išgarsintas, o 
pačią “kelionių” dieną jis dar 
buvo nustelbtas domėjimosi čia 
vykusiomis Kosygino konferen
cijomis. Bet Lietuvoj to “pasi
vaikščiojimo po pasaulį” buvo 
laukiama jau keli mėnesiai. Ne 
tik todėl, kad visiems buvo įdo
mi numatoma proga pamatyti, 
kas dedasi kitur, o ir dėl to, 
kad visam “Rusijos blokui” tų 
vaizdų rodymo vyriausias orga
nizatorius turėjo būti lietuvis — 
jaunas (32 m.) radijo ir televi
zijos inžinierius Henrikas Juš
kevičius, pereitą rudenį pakvies
tas Tarptautinės Radijo ir Te
levizijos Organizacijos (“Intervi- 
zijos”) direktorium Prahoje. Ši 
“intervizija” organizuoja televi
zijos programų pasikeitimus vi
soje Rusijos įtakos srityje, va
dinamajame Rytinės Europos 
“sodialistiniame bloke”. Visas 
tas blokas dalyvavo “pasivaikš
čiojimo” rengime. Buvo numa
tyta perduoti visa eilė momen- 

venimo, ir visa “kelionė” turėjo 
būti rodoma taip pat ir tuose 
kraštuose, taigi turėjo būti ma
toma ir Lietuvoj.

Tačiau beveik pačiose tos “ke
lionės” rodymo išvakarėse Mask
va atsisakė joje dalyvauti. Mask
vos Įgeidžiai tebėra privalomi ir 
visam tam “socialistiniom blo
kui”, taigi visa “intevizija” iš 
dalyvavimo toje programoje iš
krito: televizijos objektyvai “ne
beužsuko” į tuos kraštus, o siųs
tuvai neberodė tiems kraštams, 
kas buvo rodoma visuose laisvo
jo pasaulio kraštuose.

Lietuvoj tik birželio 27, ant
ra dieną po Įvykio, “Tiesa” tei
kėsi paaiškinti, kodėl ta lauktoji 
ir tos pačios “Tiesos” iš anksto 
garsintoji programa nebuvo ma
toma. Esą, “ryšium su Izraelio 

Sault. St. Marie, Ont.
A.A. ONOS KAMINSKIENĖS LAI- 

DOTUV^S. š.m. birželio mėn. 28 d. 
po neilgos ligos, gavusi širdies smū
gį, mirė tautietė Ona Kaminskienė, 
sulaukusi 76 metų amžiaus, paskuti
nius 18 metų išgyvenusi Kanadoje 
mūsų mieste savo vienturčio sūnaus 
Broniaus šeimoje. Suvalkietiško kili
mo velionė didesnę savo amžiaus da
lį išgyveno Lankeliškiuose, Alvito 
valsč., Vilkaviškio apskrityje, kur tu
rėjo nemažą ūkį. Laidotuvės, įvyku
sias š.m. birželio 30 d., sutraukė ne 
tik daugumą mūsų kolonijos tautie
čių, bet ir daug svečių — artimų ve
lionės giminių iš JAV ir iš kitų Ka
nados vietovių. Buvo atvykęs velionės

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS

Nemokamas Į namus pristatymas.

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

Krautuvės atidarytos nuo 9 vol. ryto iki 9 vai. vakaro.

agresija prieš arabų šalis, JAV, 
Anglijos ir VFR (Vakarų Vokie
tijos) radijo ir televizijos vyk
do sąmoningą šmeižto kampa
niją prieš arabų šalis ir Tary
bų Sąjungos bei kitų socialisti
nių šalių politiką”... Todėl “ta
rybiniai žmonės” negalį bendra
darbiauti su televizijos organiza- 
zijomis, kurios “šlykščiai iškrei
piančios tiesą, teisinančios žudi
kus ir tautų laisvės smaugė
jus”. ..

Bet “užuojauta arabams” čia 
bus buvus tik skubomis pasigau
ta pabėgimo priedanga. Tikroji 
to pabėgimo priežastis bus bu
vus ta, kad, įsižiūrėję, ko tame 
“pasivaikščiojime po pasaulį” 
bus galima pamatyti, Maskvos 
politrukai išsigando ir nutarė, 
kad savo pavaldiniams jie nega
li to rodyti. Nors iš tikrųjų to
je programoje nebuvo nieko ap
stulbinančio, o tik tuo pačiu me
tu vykstančio gyvenimo momen
tai (ne iš anksto nufilmuoti), bet 
politrukams vistiek buvo nedrą
su leisti savo indoktrinuoja- 
miems žmonėms tai pamatyti.

Turėjo progos ir tie politrukai 
parodyti savo pačių pasirinktą 
pavyzdingiausį, gerai mechani
zuotą kolchozą. Bet tie patys 
kolchozininkai būtų galėję bent 
trejetą minučių “sustoti” ir vie
name Wisconsin© ūkyje, priva
čiame nedideliame ūkyje. Ir ga
lėjo pamatyti, kad ir ne kolcho
zas gali būti taip mechanizuotas, 
kaip net ir pavyzdingiausias kol
chozas nei svajonėse nebuvo įsi
vaizdavęs ...

Tokių ir daugelio kitų panašių 
palyginimų galimybės Maskvos 
politrukams turėjo pasirodyti 
perdaug rizikingos, ir jie. nuta
rė pabėgti. Entuziazmas daly
vauti jiems jau buvo praėjęs 
daug anksčiau, nes šios progra
mos garsinimas pastaruoju lai
ku jau buvo nutilęs dar gerokai 
prieš žydų-arabų susirėmimą. 
Jei ne tas* susirėmimas, jiems 
būtų tekę bėgti iš programos, 
pasiteisinant gal tik kokiomis 
nors “technikinėmis-kliūtimis”. 
Dabar pasigavo, nors ir “baltais 
siūlais siūtą”, politišką pasitei
sinimą ... Ir Lietuvos neišleido 
pasidairyti pasaulyje. (ELTA)

žinti velionės vardą KL Fondo narių 
tarpe, šį įnašą atitinkamai pakels. 
Tebūna a.a. Onai Kaminskienei leng
va šio vaišingo, bet svetimo krašto 
žemelė, o ta pačia proga velionės ar
timiesiems, o ypatingai p.p. B. Ka
minskų šeimai, reiškiama nuoširdi 
užuojauta.

LIETUVIŲ PASIRODYMAS KA
NADOS 100-TAME GIMTADIENYJE. 
Kadangi visas liepos 1 čL mūsų mies
te vykusias iškilmes aprašyti neuž
tektų net kelių puslapių, tai paliesi
me tik tas vietas, kuriose dalyvavo 
mūsų tautiečiai. Mūsų jaunimą pasi
rodymui parengė labai energinga ir 
veikli ap. valdybos sekretorė Danutė 
Girdzevičiūtė, o ap. valdybos pirmi
ninkui išvykus, vyriausiu lietuvių 
tvarkadariu buvo tautietis Ignas Gir- 
dzevičius. Tarpe 23 iškilmėse su vė
liavomis dalyvavusių etninių grupių 
lengvai galima buvo išskirti ir lietu
višką trispalvę su tautiniais rūbais 
pasipuošusiais palydovais — Alium 
Gasperu ir dviem Danutėmis (Gir- 
dzevičiūte ir Poškute). Vakare įvy
kusiame tautybių pasirodyme 8 jau
nų lietuvių šokėjų poros labai gra
žiai sušoko. “Kubilą” ir “Kepurinę”. 
Labai gražu, kad šioje 100-tinėje 
Kanados sukaktyje iš mūsų miesto 
lietuviai buvo gerai atstovaujami ir 
kiekvienam pasirodyme dalyvavusiam 
jaunuoliui reiktų paaiškinti, kad vi
si pasirengimai, repeticijos ir pasiro
dymas buvo vardan tos Lietuvos, kad 
šis brangus vardas nemirtų mūsų šir
dyse, mus supančioje aplinkumoje ir 
viešumoje.

KITOS NAUJIENOS. Per mūsų 
miestą pakeliui į Manitouwadge, 
Ont., į kun. L. Kemėšio 25 metų kuni
gystės sukaktį, pravyko “Tėv. žibu
rių” redaktorius kun. dr. P. Gaida. 
Neseniai mūsų mieste biznio reikalais 
lankėsi, o taip pat dalyvavo a.a. O.

(Nukelto į 7-tą psl.)



Konferavo krikščionys demokratai
Birželio 24-25 d.d. Čikagos 

Jaunimo Centre konferavo Lie
tuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos vadovybė ir skyrių at
stovai. Dvi dienas nemažas bū
rys krikščionių demokratų tarė 
Sąjungos vidaus reikalus ir tuos 
aktualiuosius šiandienos reika
lus, kurie stovi visuomeninio ir 
politinio gyvenimo centre.

CK pranešimas
Ilgesniame pranešime CK pir

mininkas A. J. Kasulaitis nuš
vietė Sąjungos trijų metų dar
bą. Pareiškęs, jog visoje krikš
čionių demokratų veikloje švie
čia du negestą švyturiai — lie
tuviškasis imperatyvas ir krikš
čioniškoji demokratija. Sąjun
gos pirmininkas vidaus reika
luose rado visą eilę sričių, ku
riose reikalingas didesnis ak
tyvumas. Apskritai visas būrys 
Sąjungos narių dirba su dideliu 
pasiaukojimu ir energija tiek 
bendriesiems, tiek Sąjungos in
teresams. Jų dėka Sąjunga savo 
darbe žengė žingsnį priekin.

Žvelgdamas į ateitį Sąjungos 
pirmininkas konferencijai pasiū
lė atkreipti reikiamą dėmesį į 
jaunimo klausimą, anglų kalba 
KD Biuletenio leidimą ir radijo 
programos į pavergtąją Lietu
vą, organizavimą. Savo praneši
mą baigė tardamas, jog “ateitis 
yra mūsų, jei mes norėsime dėl 
jos dirbti, aukotis ir net kovoti. 
Tarnaujame idėjai ne dėl nau
dos, bet dėl jos grožio, gėrio ir 
vertės. Tokios inspiracijos tar
nyboje, nenugalimų kliūčių nė
ra.” *

žodžiu ar raštu pranešimai 
taip pat padaryti Sąjungos iždo, 
“Tėvynės Sargo”, VLIKo atsto
vo ir CK vicepirmininko tarp
tautiniams ryšiams, “Tėvynės 
Sargo” administracijos, revizijos 
komisijos ir atskirų skyrių.

Nauja vadovybė
Konferencija tarė ir naują Są

jungos vadovybės struktūrą, ati
tinkamai pakeisdama statutą. 
Naujoje struktūroje Centro Ko
mitetas, susidės iš septynių, na
rių. įkuriamas naujas organas 
— LKDS Taryba, kurią sudaro 
visų Sąjungos organų vadovai, 
skyrių pirmininkai, Sąjungos at
stovai VLIKe ir CDUCE ir kt. 
Taryba tuo būdu atstovaus visą 
Sąjungos aktyvą ir bus veiks- 
mi CK talkininkė. Į naująjį CK 
išrinkti P. Balčiūnas, H. Idzelis, 
A. J. .Kasulaitis, P. Kliorys, P. 
Razgaitis ir A. Tamulionis.

Garbingieji svečiai ir 
sveikintojai
Konferenciją savo atsilanky

mu pagerbė J. E. Vysk. V. Briz- 
gys, prasmingai kalbėjęs apie 
KD įnašą į Lietuvos atstatymą 
ir krikščioniškosios demokrati
jos idėjų skleidimą savo aplin
koje; gen. konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, dalyvavęs posėdžiuose ir 
vakarienėje, nuoširdžiu žodžiu 
kalbėjęs apie laisvės kovą; didy
sis Amerikos lietuvių kovotojas, 
ALTo garbės pirmininkas, krikš
čionių demokratų atstovas Lie
tuvos seime ir LKS preziden
tas L. Šimutis; energingasis ko
votojas už Lietuvos laisvę ALTo 
CV pirm. inž. A. Rudis; posė
džiuose ir vakarienėje prasmin
gai mintijęs apie KD uždavi
nius, garbusis veteranas msgr. I. 
Albavičius, p. Daužvardienė, A 
LB C V pirmininkas J. Jasaitis, 
kūrybingasis filosofas ir rašyto
jas kun. dr. Vyt. Bagdanavičius, 
rašytojas P. Gaučys, LRKF CV 
pirm. K. Kleiva ir kt.

Raštu konferenciją tarp kitų 
sveikino Lietuvos atstovas Va
šingtone J. Kajeckas, min. St. 
Bačkis, Europos KD Sąjungos 
pirmininkas ir Italijos KD po
litinis sekretorius Rumor, LVLS 
CK pirmininkas J. F. Daugėla, 
LFB Vyr. Tarybos prezidiumo 
pirm. dr. A. Darnusis, CDUCE 
pirm. prof. dr. A. Prochazska, 
prel. J, Balkūnas, prel. J. Bičiū
nas, prel. V. Mincevičius, prof, 
dr. A. Ramūnas, prof. dr. Pr. 
Jucaitis, čekoslovakų KD Sąjū
dis, dr. D. Jasaitis, ir keliolika 
kitų institucijų ir asmenų.

VLIKo ir jo pirmininko dr. 
K. J. Valiūno sveikinimus kon
ferencijai pateikė VLIKo ižd. 
Pr. Vainauskas. Pirmininkas Va
liūnas konferencijoje dalyvauti 
negalėjo, nes tomis dienomis 
konferavo su JAV ambasado
rium Ispanijai tarp kitko ir lie
tuviškosios radijo programos 
Madride reikalu.

Svečiuose pas M. Krupavičių
Konferencija su liūdesiu pri

ėmė žinią, jog negaluojant lie
tuviškosios krikščioniškosios de
mokratijos tėvui prel. M. Kru
pavičiui, jis negalėsiąs dalyvauti 
konferencijoje. Tačiau jo garbu
sis vardas ir milžiniški darbai 
buvo beveik kiekvieno kalbėto
jo lūpose. Savo ruožtu konfe
rencijos delegacija aplankė di
dįjį valstybininką jo namuose ir 
ilgėliau pasikalbėjo aktuales
niais klausimais. Rūpindamiesi 
prelato sveikata, vizitatoriai gė

rėjosi jo gyva ir gilia mintim 
bei rūpesčiu jo mylima Lietu
vėle.

Rezoliucijos
Lietuvių Krikščionių Demo

kratų Sąjungos konferencija, su
sirinkusi 1967 m. birželio 24-25 
d.d. Čikagoje ir apsvarsčiusi ak
tualiuosius laisvės kovos reika
lus, priėmė tokias rezoliucijas:

Santykių su pavergtąją 
Lietuva reikalu
LKDS konferencija pakartoja 

savo principinį nusistatymą, jog 
santykių palaikymas su paverg
tąja tėvyne per likusius gimines 
ar kitus atskirus asmenis šalpos 
srityje ar kitokioje grynai asme
ninėje plotmėje yra vienintelis 
pateisinamas ryšių būdas.

Bendradarbiavimas su paverg
tąja tauta bet kokioje sferoje 
esamose sąlygose yra neįmano
mas. Bendradarbiavimas su oku
pantu ar jo atstovais yra nusi
kaltimas tautinei drausmei ir 
laisvės kovos siekiams.

Santykių palaikymas su pa
vergtos Lietuvos įstaigomis ar 
asmenimis, pokalbiai ar pasita
rimai su asmenimis, kurie lan
kosi laisvajame pasaulyje ar lais- 
vųjų lietuvių kelionės į paverg
tąją Lietuvą yra pavojingi reiš
kiniai turį tendencijos mažinti 
laisvės kovotojų budrumą, skal
dyti jų jėgas ir klaidinti kovo
jančią pavergtą tautą.

Pagrindinis tikslas yra laisva 
Lietuva ir pagrindinis uždavi
nys kova už laisvę iki laimėji
mo.

VLIKo reikalu
LKDS konferencija, apsvars

čiusi Lietuvos laisvinimo ir jo 
vadovybės klausimus, pakarto
ja savo nusistatymą visomis jė
gomis kovoti dėl Lietuvos laisv- 
vės ir laiko šią kovą pirmuoju 
ir svarbiausiu savo uždaviniu. 
Konferencija džiaugiasi suakty
vėjusia VLIKo veikla ir kūry
binga nuotaika, kurios matomos

Ši buvo vienintelė nuotrauka, patalpinta didžiajame Vakarų Onta
rio dienraštyje "The London Free Press", aprašant 20 tautų pasiro
dymą festivalyje šimtmečio proga Londone, Ont. Čia matomos Lon
dono Kat. Moterų pirm. J. Daniliūnienė ir sekr. O. Švilpienė, pasi
ruošusios nelengvam uždaviniui — gausių festivalio svečių vaiši
nimui Nuotr. "Free Press"

jo darbe. Nuoširdžiai sveikinda
ma VLIKą, konferencija linki 
jam ir toliau budėti laisvės ko
vos sargyboje, jungti visas gy
vąsias lietuvių jėgas ir išlaiky
ti jį kaip tik lietuviškam intere
sui tarnaujančią aukščiausią tau

tos politinės valios reiškėją ir 
vykdytoją. Konferencija įparei
goja visus krikščionius demokra
tus ir kviečia visą lietuviškąją vi
suomenę sunkioje kovoje talkin
ti VLIKui visomis jėgomis ir 
galimomis priemonėmis.
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Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULATTIS

LONDON, ONT.
TAUTYBIŲ PASIRODYMO 

TRIUMFAS! Tautybių pasirodymas, 
žinomas Folk Festival 67 vardu, įvy-

skiriantį labai puikia vaidyba. Iš ki
tų tautybių kiniečiai ir lenkai davė 
masines scenas vietinėmis ir kviesti-

ONTARIO

NAUJI VARTOTOJU
KREDITO APSAUGOS

ko ką tik atidarytoje šimtmečio sa
lėje birželio 24 d. ir neabejotinai pra
šoko Londono rėmus tiek savo tur
tinga programa, tiek ir svarbių svečių 
skaičiumi. Dalyvavo ne tik Ontario 
premjeras J. Robarts, miesto burmist
ras Stronach, šimtmečio komisijos va
dovas J. Fisher ir Ontario parlamen
to nariai, bet ir visa eilė diplomatinės 
tarnybos atstovų iš Otavos, Montrea- 
lio ir kitų miestų, jų tarpe ir jaunai 
atrodantis latvių konsulas iš Montrea- 
lio. Pranešėjas su kiekvienu iš jų su
pažindino poros tūkstančių auditori
ją, nurodydamas kurį kraštą ar tau
tybę minimas svečias atstovauja. Pa
sigesta lietuvių konsulo.

PIETUS IŠ DAUGYBES TAUTI
NIŲ “PATIEKALŲ. “L. Free Press” 
dienraščio pavadinti “a giant, inter
national smorgasbord” įvyko ten pat 
prieš koncertą nuo 5 vai. Laikraštis 
nurodo tik vieną “trūkumą”, kuriuo 
besigardžiuoją svečiai “nusiskundė”, 
būtent, kad “darn plates are too 
small”. Daug kas užsirašė nurodymus, 
kaip šį ar tą pagaminti. Lietuvius šau
niai atstovavo katalikės moterys su 
įvairių pyragaičių meniškais kepi
niais. Ypač daug dėmesio susilaukė 
G. Mačienės gamintas raguotis su 
dviem širdimis ir keturiomis balto
mis gulbėmis, plaukiančiomis tarp ro
žių, o taip pat ir jos ežių šeima prie 
beržo kelmo, apaugusio grybais. 
“Free Press” klaidingai nurodė, kad 
tai O. švilpienės kūryba. Raguotis bu
vo vienintelis iš visų tautų kepinys, 
kuris dienraščio buvo plačiau aprašy
tas. Lietuviški kepiniai taip pat bu
vo parodyti televizijoje. Daug apie 
juos kalbėta ir per radiją.

TAUTODAILĖS PARODĖLĖ, vy 
kusi toje pat vietoje, turėjo taip pat 
nemažą pasisekimą. Lietuvius atsto
vavo katalikės moterys su labai gra
žiais išdirbiniais. Vienintelė parodė
lės nuotrauka tilpusi “Free Press” 
prieš atidarymą, vaizdavo mergaitę, 
besimeldžiančią prie liet, kryžiaus 
su užrašu: “Meldžiame Lietuvai lais
vės!” Kryžius — P. Kisielienės nuo
savybė, išdrožinėtas jos pirmojo vyro 
a.a. inž. A. Kulvinsko.

IŠKILUSIS KONCERTAS buvo 
toks pirmas Londono istorijoje tiek 
savo pobūdžiu, tiek ir apimtimi. Iš 
vietinių pajėgų, neturinčių pastiprini
mų, neabejotinai geriausiai pasirodė 
“Baltijos” ansamblio tautinių šokių 
grupe, pašokusi D. ir M. Chainauskų 
sukurtą pyynę, apimančią Lenciūgėlį, 
Subatėlę, Audėjėlę ir jau spėjusį pa
garsėti... ožį. Mūsų jaunimas jautė pa
sirodymo svarbumo iššauktą atsako
mybę ir davė tikrai labai puikų išpil
dymą, tiek tikslaus figūrų atlikimo 
bai lengvumo atžvilgiu, tiek ir lysi

nėmis jėgomis, o lenkai ir savo gra
cingąjį polonezą. Taip pat gražiai at
rodė japonai, gerai pašoko geriausia 
Ontario škotų grupė. Vokiečiai daly
vavo jiems būdingu, pusiau karišku, 
pusiau kamavališku žygiavimu bei 
gimnastika, ir publikos buvo taip pat 
šiltai sutikti. Silpniausiai pasirodė ita
lai, stengęsi užimponuoti publiką ne 
tiek menu, kiek spiegiančiais šūkasi- 
mais. Tačiau netenka abejoti, kad 
stipriausią vakaro programą šį kartą 
patiekė ukrainiečiai, davę puikią šo
kėjų grupę ir iš Toronto atsivežtą 
Prometėjaus vardo šimto žmonių cho
rą, iškėlusį juos visa galva aukščiau 
kitų vakaro dalyvių, šešiasdešimt 
dviejų mergaičių, 18 — 21 m. amž., 
choras gali būti pavyzdžiu ir kitų tau
tybių jaunimui tuo, kad ne tik mo
dernioje, bet ir klasikinėje dainoje, 
atliekamoje tėvų kalba, galima ne tik 
tapti populiariais, bet ir pagarsėti. 
Choro pasiruošimas, nepaprastai šva
rus kiekvieno dalyka išpildymas, ste
bino ne vieną muziką. Apie lietuvių 
pasirodymą “Free Press” rašo: “The 
Lithuanians were particularly good 
in male dance portraying a goat fight 
— skillful and amusing”. Laikraštis 
ypač iškėlė vakaro dalyvių rūbų gro
žį ir kokybę, “that would vie with the 
finest - dressed profesional show!”

TURĖTŲ APKELIAUTI PASAU
LĮ... Visa aukščiau paminėta progra
ma rengta šimtmečio proga pada
rė labai didelį įspūdį ne tik naujie
siems ateiviams, bet ir kanadiečiams: 
“Something very special... Something 
extremely beautiful... The most 
wonderful show J have ever seen...” 
“Free Press” įsidėjo didelę antraštę: 
“Folk Festival stirs pride in count
ry”. Kai kurie žiūrovai manė, kad šio 
koncerto rengėjas Art Council su šia 
programa turėtų apkeliauti visą pa
saulį ir tada gal savaime išsispręstų 
visos problemos ir nereikėtų nė Jung
tinių Tautų... pamačius visas tautybes 
vienoj darnioj šeimoj...”

Koncerto pasisekimą nusako ir tai, 
kad tik keliolika žmonių išėjo prieš 
keturių valandų koncerto pabaigą. Li
kusieji du tūkstančiai, įskaitant ir 
augštuosius svečius su J. Robarts 
priešakyje, išbuvo ligi galo ir vis dar 
entuziastingai plojo, nors jau buvo 12 
vai. 15 min. po vidurnakčio. Įvykio 
daugiapusė programa buvo National 
Film Board filmuojama ir liks Ka
nados istorijoje kaip šimtmečio do
kumentas! Garbė ir didelė padėka 
priklauso “Baltijos” ansamblio taut, 
šokių grupei, vadovaujamai D. ir M. 
Chainauskų ir katalikėms moterims, 
vad. J. Daniliūnienės. Jų dėka lietu
vių vardas šį kartą labai plačiai nu
skambėjo. D. E.

ĮSTATYMAI
įsigalioja nuo 1967, liepos 31

Naujas Ontario vartotojų apsaugos aktas, kuris 
Įsigalioja nuo liepos 31 dienos, padės visiems 
perkantiems ant kredito, nes Įpareigos skolin
toją ar pardavėją išduoti raštu pareiškimą, nu
rodanti tikras paskolos išlaidas, šie ir kiti akte 
surašyti nuostatai neatpalaiduoja vartotojo 
nuo jo normalaus atsakingumo atsargiai ir iš- 
mintigai pasirinkus nusipirkti, tačiau visgi 
palengvins pasidaryti teisingą apsisprendimą.
Atskleis skolinimo išlaidas
Visuomet ir visos mokėjimo transakcijos turės 
būti išdėstytos raštu, kuriame turės būti nuro
dytos išlaidos doleriais ir centais ir taip pat 
imamas metinių palūkanų procentas. Tai turi 
būti žinoma prieš pasirašant skolininkui pas
kolos sutartį. Skolintojas turės nustatyti mo
kesčio dydį, jei skolininkas nustatytu laiku ne
sumokėtų skolos.
Apsisprendimo laikotarpis
Šis naujas įstatymas pritaikomas pasirašytoms 
sutartims su keliaujančiais pardavėjais, kurie 
pardavinėja važinėdami po namus, o ne iš savo 
nuolatinės verslo vietos ir kurie ima mokesti 
iš pirkėjų už privilegiją pirkti išsimokėjimui. 
Pirkimo sutartis, sudaryta su tokiais pardavė
jais, dabar gali būti nutraukiama laike dviejų 
darbo dienų nuo pasirašymo datos, jei pirkėjas 
nuo pirkimo atsisakys registruotu laišku, arba 
pats asmeniškai pristatys sutarties nutraukimo 
prašymą. Jei šiuo būdu pirkėjas panaikina sa
vo pirkimo sutartį, jis turi taip pat sugrąžinti 
pardavėjui pirktus dalykus, ir pardavėjas turi 
jam sugrąžinti Įmokėtus pinigus ar paimtus 
Įkaitui daiktus. Iškeistas daiktas per dvi die
nas netampa pardavėjo nuosavybe, iki nepasi
baigia dviejų dienų apsisprendimo laikotarpis, 
per kurį pirkėjas gali panaikinti pirkimo su
tarti.

Keliaujančių pardavėjų registracija
Nuo 1967 m. liepos 31 dienos visi keliaujan
tieji pardavėjai, kaip yra nusakyta šiame akte, 
turi užsiregistruoti į Consumer Protection 
Bureau. Jei pardavėjas yra kompanija ar part
nerystė, tai turi taip ir užsiregistruoti, bet ne 
kaip individualus tarnautojas.
Informacijos turi būti Įrašytos sutartyje
Pagal naująjį aktą, kai kurios svarbios smulk
menos turi būti įrašytos į kiekvieną pirkimo ar 
patarnavimo sutartį, jei pirkimo kaina yra $50 
ar virš. Galiojanti sutartis turi laikytis šio ak
to nuostatų ir turi būti pasirašyta abiejų, par
davėjo ir pirkėjo, ir kiekvienas turi gauti šios 
sutarties kopiją.
Prekių atsiėmimas

4.

Jei pirkėjas atsiliktų mokėjimuose, bet būtų 
sumokėjęs du trečdalius pirktų prekių vertės! 
pardavėjas negali tų prekių atsiimti be teismo.

Pabaudos
Nemažos pabaudos yra nustatytos už šio akto ir 
taisyklių nesilaikymą. Skolintojai ir skolinin
kai, kuriems yra taikomi šie įstatai, prašomi 
Įsigilinti į jų reikšmę.
KĄ JŪS TURITE DARYTI?
Skolintojai ir pirkėjai turi įsidėmėti, kad šis 
Įstatymas neatleidžia nuo atsakingumo išmin
tingai apsigalvoti prieš norint pasiskolinti ar 
ką nors pirkti. Pasilaikykite šias pastabas sa
vo teisių žinojimui. Informacijos apie pasko
las ir ant kredito pirkimą yra surašytos brošiū
roje, kurią galima gauti iš Consumers Protec
tion Bureau, 123 Edward Street, Toronto 2.
Skolintojai ir pardavėjai turi patys rūpintis su
žinoti apie ŠĮ aktą ir taisykles. The Consumers 
Protection Act 1966 and Ontario Reguliation 
207/67 (25 e kiekviena) galima gauti iš Queen’s 
Printer, 26 Breadalbane Street, Toronto 5. Dėl 
patarimų apie ŠĮ Įstatymą ir jo taisykles kreip
kitės i verslų patarėjus.

ČIKAGOS PRAMOGŲ KALENDO
RIUJE lietuvių vardas šiuo metu at
sispindi daug plačiau negu bet ka
da. Didžiuosiuose Čikagos laikraščiuo
se yra skelbiami lietuvių pasireiški
mai.

“Chicago Sun-Times” dienraštis 
sekmadieninėje laidoje (liepos mėn. 
2 d.) “Chicago Entertainment Guide” 
skyriuje mini Jono Dovydėno foto 
parodą Čikagos Meno Institute, Ka
zimiero Baltramaičio ir Vyto Luko
ševičiaus parodos Balzeko Lietuvių 
Kultūros mušėjuje ir dali. Janinos 
Marks-Monkutės parodą Blackhawk 
restorane.

Dėmesio yra verta Jono Dovydėno 
(Pažymėtina, jog jis vardą rašo irgi 
lietuviškai, kaip ir Jonas Mekas) pa
saulinio garso Čikagos Meno Institu
te. Žinoma, mūsiškiui foto meninin
kui šiame institute yra skirtas tik 
vienas kambarys, o kitos salės tal
pina reguliariai ten išstatytus žy
miųjų menininkų kūrinius ir specia
lią šio laikotarpio parodą, pavadin
tą “A Generation of Innovation” 
(“Naujovių genkartė”). Šioje paro
doje, kuri atkelta iš Niujorko Mo
derniojo muzėjaus, yra išstatyti kū
riniai sukurti po 1550 metų, daugu
moje moderniško pobūdžio.

Jonas Dovydėnas (apie jo parodą 
jau trumpai buvome rašę) yra ant
rasis lietuvis, kuris pateko į Čikagos 
Meno Instituto sales. Prieš jį ten 
savo kūrinius buvo išstatęs kun. Al
gimantas Kezys, SJ. Parodos salėje 
randame žinių ir apie patį Dovydėną. 
Ten pažymėta, jog nuotraukų auto
rius yra gimęs Lietuvoje, vėliau gy
venęs Vokietijoje, o 1949 m. atvykęs 
Amerikon. Pažymėtina, jog Dovydė
nas nesistengia žiūrovo aki pagauti 
savo fotografijų dydžių, kaip kad da
ro kai kurie kiti fotografai: kartais 
jis maža nuotrauka daugiau pasako 
negu kitas savo “išpūstu” darbu. 
Kaip teko pastebėti, šio mūsų fo
tografo darbai yra gausiai lankomi ir 
jais publika domisi Ši paroda dar 
tęsis iki liepos mėn. 23 <L 
• • •

JAU BUVOME MINĖJĘ apie gar
sėjantį Balzeko Lietuvių Kultūros 
muzėjų. šis muzėjus dabar įtrauktas 
į Čikagoje viešintiems turistams skir
tus leidinius, kaip matytina vieta. Pa
vyzdžiui, liepos mėn. 1 d. leidinyje 
“Where” tokių matytinų vietų tarpe 
šis lietuviškasis muzėjus yra dedamas 
antruoju (po Čikagos Meno Institu
to). čia rašoma, jog šiame muzėjuje 
yra “A diverse collection of Lithua
nian antiquities, artifacts, memora
bilia and literature spans 800 years 
in the history of Lithuania”. Kadangi 
šiuos turistinius leidinius vasaros me
tu Čikagoje skaito šimtai tūkstančių 
žmonių, taigi daugelis išgirsta ir apie 
Balzeko muzėjų ir pačią Lietuvą.

Balzeko muzėjus šiuo metu yra 
įruošęs parodą “Chicago Daily News” 
dienraščio patalpose, kuriose kasdien 
lankosi tūkstančiai žmonių, šis mu
zėjus taip pat praneša, jog prie gau
sios jo turimos pinigų kolekcijos įsi
gyta Žygimanto Augusto III-jo skati
ko moneta. 
• • •

JONAS BACEVIČIUS, nejudomojo 
turto pardavėjas ir Marquette Parko 
Lietuvių Namų savininkų draugijos 
veikėjas, paskutiniu metu pagarsėjęs 
savo byla su negrais, kalbėjo “Siti- 
zens for Cicero Berwyn” draugijos 
susirinkime birželio mėn. 29 d. ši 
bendro pobūdžio namų savininkų 
draugija Čikagos vakariniams prie
miesčiams kovoja prieš taip vadinamą 
priverstinę integraciją, kurią nori pri
mesti valstijos vadovybė ir ką labai 
perša ir Čikagos arkivyskupas, nau
jasis kardinolas John Cody. čia taip 
pat kalbėjo Cicero baptistų parapijos 
klebonas kun. Willard Fruits, kuris 
papasakojo apie vieną jo lankytą 
įvairių religinių grupių kunigų susi
rinkimą, kur buvo diskutuotas negrų 
atkraustymas į baltųjų rajonus, nors 
tie kunigai viešai to neprisipažįsta.

J. Bacevičius, kuriam negrai prieš 
kurį laiką iškėlė bylą už tai, kad šis 
būk tai atsisakęs parodyti parduoda-
mųjų namų sąrašus baltųjų rajone, 
dabar laukia sprendimo. Apklausinė
jimas jau buvo anksčiau, tačiau 
sprendimą duoti delsiama. Ši byla bu
vo vykdoma “Human Relation” tary
bos, kuri yra Čikagos miesto valdy
bos žinioje. Nežiūrint, koks bus tos 
bylos sprendimas, mūsiškis žada duo
ti anos bylos kėlėjus į reguliarų teis
mą už jų norą pakenkti bizniui. 
• • •

ALVUDO ORGANIZACIJOS šešta
dieniniai vakarojimai yra viena iš 
nedaugelio pramogų, kurias vasaros 
metu turi lietuviai čikagiečiat Ta
čiau keli pirmieji tokie vakarojimai 
nebuvo labai sėkmingi, nes pasitaikė 
lietingas oras, kuris neleido pilnai 
įvykdyti numatytą programą.

Liepos mėn. 1 d. vakare į Marquet
te parko viena iš aikščių (netoli tos 
vietos, kur lietuviai futbolininkai fut
bolą žaidžia) rinkosi žmonės su vai
kais, nežiūrint, jog lietaus debesys 
šonų skubėjo. Nors ir su lietaus grės
me, programa buvo pradėta. Dr. J. 
Adomavičiui vadovaujant jaunimas 
padeklamavo eilėraščių, padainavo 
dainų, o Povilas Dirkis paskaitė refe
ratą apie Amerikos Nepriklausomy
bės šventę — Liepos 4-ją.

Žmonės čia valgė cepelinus ir gėrė 
girą. Kaip jau nuo seno šios organi
zacijos parengimuose sakoma “nebu
vo svaigintas! ir nerūkyta”. Taigi, kas 
tik turi vaikų, o taip pat ir be jų, 
šeštadienių vakarais tegul traukia i 
Marquette parką, kur visų lauks dr. 
J. Adomavičius su savo talkininkais 
ir įdomia programa!

ČIKAGOJE JAU YRA PLATINA
MAS Maskvoje redaguojamo ir Suo
mijoje spausdinamo sovietinio žurna
lo anglų kalba penktasis numeris, 
šiame labai gražiai išleistame žur
nale, kuris gerokai kvepia sovietine 
propaganda, yra ir du lietuvius ar 
Lietuvą liečiantys dalykai, gana įdo
mūs informaciniai straipsniai

Viename iš jų yra kalbama apie 
neseniai mirusio dailininko prof. An
tano Žmuidzinavičiaus “velnių” ko
lekciją, kurios nemaža pavyzdžių žur
nale matome — balta-juoda ir spal
votose nuotraukose kartu su pačio 
profesoriaus fotografija. Taip pat pa* 
talpintas rašinys yra apie Trakus, 
kuriame yra iškelta šios vietovės is
torinė praeitis. Du puslapiai yra pa
skirta Trakų salos nuotraukai, da
rytai iš aukštumos.

“CICERO LIFE” LAIKRAŠTIS, 
kuris yra skirtas keliems Čikagos va
kariniams priemiesčiams, dažnai duo
da nemaža žinių ir apie lietuvius, 
štai, birželio mėn. 28 d. laidoje čia 
įdėta E. šulaičio nuotrauka iš Cice
ro augšt lituanistikos mokyklos 
mokslo metų užbaigimo ir aprašymas 
apie šį įvykį, čia taip pat rašoma, 
kad Jūratė Bigelytė baigė Nortwes- 
tem universitetą BA laipsniu, o Mil
da Vodopalaitė “Miss Cinderella” 
rinkimuose buvo pasiekusi pusiau- 
baigmę. Laikraštyje įdėta ir Vodo- 
palaitės nuotrauka.
• • •' '

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Platus pa
sikalbėjimas su Lietuvos gen. kon
sulu Čikagoje dr. Petru Daužvardžiu 
perduotas per lietuvių televizijos pro
gramą birželio mėn 30 d. — Paverg
tųjų Tautų Savaitės paradas Čikagos 
State gatve šiemet įvyks liepos mėn. 
15 d. Jis prasidės nuo pietų. — Či
kagos Lietuvių Opera išrinko naują 
valdybą. Į ją pateko: Vilius Juška 
(pirm.), Gediminas Kazėnas, Sofija 
Džiugienė, Alfredas Kiemaitis, Al
binas Smolinskas, Vladas Stropus. Il
gamečio pirmininko Vytauto Pa
džiaus naujoje valdyboje jau nėra — 
Sofijos Barkus šeimos radijo valan
dėlės gegužinė yra rengiama rug
pjūčio mėn. 6 d. Bučo darže.

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

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

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

460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
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© PAVERGTOJE TEWEJE
PLANAI VILNIAUS ATEIČIAI
Vilniaus generaliniam planui pa

ruošti miestų statybos institutas 1962 
nu pasikvietė į talką grupę specia
listų: architektus — V. Balčiūną, K. 
Bučą, V. Mikučianį, V. Sližį ir J. 
Vaškevičių, inžinierių ekonomistą V. 
Deksni, inž. transportininką M. Rai
bį, inž. šilumininką C. šalkevičių ir 
inž. santechniką E. Medžiaušą. Jų 
darbo rezultatai buvo paskelbti “Tie 
sos" birželio 24 <L laidoje: “... mies
tas istoriškai susiklostė Neries ir 
Vilnelės upių slėniuose ir terasose. 
Jį juosia aukštumos, kurių dauguma 
apaugusios miškais, sudarančiais lyg 
natūralias miesto ribas. Busimosioms 
statyboms reikia pereiti į naujas 
aukštutines terases. Todėl tolimes
niam miesto vystimui parinktos te 
ri tori jos, esančios šiaurės vakaruose, 
dešiniajame Neries upės krante, nuo 
“Panerio” tarybinio ūkio šiltnamių 
kombinato iki Jeruzalės gyvenvietės, 
o taip pat už geležinkelio linijos į 
pietus, tarp Kirtimų stoties ir Bur
biškiu rajono iki Pavilnio gyvenvie
tės. Teritoriniais rezervais laikomi ir 
atitrūkę nuo miesto pagrindinio 
branduolio rajonai — N. Vilnia, Pa
vilnys, Aukštieji Paneriai, Lentva
ris ..." čia numatoma apgyvendinti 
apie 120.000 naujakurių, sudarant 
Lazdynų gyvenamąjį rajoną, kurio 
smulkius planus jau yra paruošę 
architektai V. Čekanauskas ir V. 
Brėdikis.

I KOMUNIZMO VIRŠŪNĘ
Lietuvos alpinistai ruošiasi vykti į 

Pamyro kalnus ir ten Įveikti Komu
nizmo viršūnę, turinčią 7.495 m. augš- 
čio. Alpinizmo instruktoriaus A. Va- 
rankos treniruojamą grupę sudaro: 
aspirantai — J. Antanavičius, B. 
Binkauskas, inžinieriai — E. Adomai
tis, G. Bernatonis ir S. Miglinas, geo
logas K. Šulija, gydytojai — A Brie
dis, A Dembinskas ir kt Ekspedici
jos grupėms vadovaus panašiose iš
vykose jau anksčiau dalyvavę alpi
nistai — inž. A Kubilius, V. šadui- 
kis, muzikas A. Gučas ir architektas 
J. Jurgelionis. Busimasis žygis ski
riamas Spalio revoliucijos sukakčiai. 
1959 m. lietuvius alpinistus ištiko 
skaudi nelaimė: kopiant į Dych Tau 
viršūnę, žuvo trys alpinizmo pradi
ninkai — G. Akstinas, V. Vosylius ir 
F. Mieliauskas.

JUBILEJINIS RENGĖJŲ 
SKAIČIUS
Sovietinės Spalio revoliucijos pen

kiasdešimtmečio sukakties proga lie
tuviškoji kompartija, pataikaudama 
Maskvai, pradėjo krėsti juokus. Tai 
liudija Vilniuje sudarytos “jubilė- 
jinės komisijos Didžiojo Spalio so
cialistinės revoliucijos 50-mečiui pa
siruošti ir surengti" nesvietiškai il
gas sąrašas. Tiems, kurie turėjo 
kantrybės suskaičiuoti visas pavardes, 
paaiškėjo didžioji sąrašo ilgumo pas
laptis. Spalio revoliucijos penkiasde
šimtmečio jubilėjų ruoš jubilėjinis 
rengėjų skaičius — 50 lietuviškosios 
kompartijos didžiūnų. Į šį jubilėjaus 
jubilėjininkų jubilėjinį cirką turbūt 
per nesusipratimą pateko keletas rim
tų vyrų: daiL J. Kuzminskis, kom- 
poz. E. Balsys, poetas E. Mieželai
tis, mokslininkai — J. Kubilius ir 
J. Matulis.

PALANGOS NAUJIENOS
šiemetinį vasaros sezoną Palanga 

pradėjo, pasiryžusi per tris valandas 
pavalgydinti 23.000 vasarotojų, kai 
tuo tarpu pernai per tą patį laiką 
pavalgyti gaudavo tik 13.000. Tam 
tikslui buvo pastatytos dvi naujos 
valgyklos, dešimt paviljonų, pagau
sinti karštų dešrelių ir buljono par
davimo punktai. Buitinio aptarnavi
mo kombinato direktorius A Pele
nis įsipareigojo paplūdimyje kasdien 
išnuomoti net 200 skėčių nuo sau
lės ir turbūt keletą vandens dvira
čių, nes jų skaičius neskelbiamas. 
Miesto architekto A Čepio praneši
mu, duris atvėrė naujieji poilsio na
mai “Kastytis", kurių vidus esąs 
įrengtas lietuvišku stiliumi. Dailinin
kų kūrybos namai dar nebaigti sta
tyti, bet prie kiekvieno kambario jie 
turės individualią meno studiją. Ge
rokai pagausėjusios yra neoninės 
reklamos Palangos gatvėse.

“ŽEMAITE" NORVEGIJOJE
Klaipėdos žvejybos laivyno plaukio

janti bazė “žemaitė" neturi šaldymo 
įrengimų. Žuvis į Klaipėdą ji gali 
gabenti tik žiemą. Vasaros mėnesiais 
laivas buvo perduotas prekybinio lai
vyno žinion. Iš šiaurinės Norvegijos

RODNEY, Ont.
LIETUVIAI DALYVAUJA KANA

DOS ŠIMTMEČIO MINĖJIME. Vietos 
apylinkių Kanados šimtmečio minėji
mas vyko prie Rodney New Glosgow 
parko atidarymo proga. Minėjime ir 
parko atidaryme be vietinių valdžios 
atstovų dalyyvavo federalinio ir pro
vincinio parlamento atstovai.

Minėjimų atidarė k-to pirm. Philip 
Schleihauf naujų demokratų kand. į 
prov. parlamentų. Minėjimo meninę 
programų atlikti buvo pakviesti be 
vietinių pajėgų dar iš Toronto bei 
Windsoro orkestras ir dainininkai. Iš 
vietinių pajėgų pažymėtini jauni mo
kyklinio amžiau mokiniai-ės. Jie pa
šoko du škotų taut šokius. Iš lietuvių 
dalyvavo Londono - Rodney jaunimo 
ansamblio “Baltija" taut šokių gru
pė. vad. D. M. Chainauskų ir viet Dr. 
V. Kudirkos šeštadieninės mokyklos 
t šokių grupė. Grojo J. V. Valaičiai. 
Geras ir smagus pašokimas, gražūs 
rūbai, jauni veidai buvo vietiniams 

fiorde esančio Mo i Rana uosto “Že
maitė" nugabeno 4.000 tonų ketaus 
į Genujos uostą Italijoje, o iš Ka
sablankos fosfato krovinį pristatė 
į Prancūziją. Laivo įgulą sudaro 45 
jūrininkai, jų tarpe 10 moterų. Lai
vo kapitonas yra Algimantas Monkus, 
jo padėjėjas — Pranas Kairys. Įgu
los narių tarpe minima bufetininkė 
Nijolė Markevičiūtė, mechanikas Al
gis Zdanavičius, Pranutė Namajūnai- 
tė, Pranas Melnikas. Laivo vardas 
“Julija Žemaitė” užrašytas rusiško
mis raidėmis, nors pati Žemaitė rašė 
tik lietuviškai.

TĖVYSTES TEISE
Augščiausiojo teismo posėdis svars

tė teisminę praktiką civilinėse bylo
se dėl tėvystės teisių atėmimo. Po
sėdžio dalyviai nutarė, kad teismai 
pagrindinį dėmesį skirdavo vaikams, 
sustabdydami piktnaudžiavimus tė
vystės teise. Teisminė praktika bu
vusi teisinga. Komunistinėje spaudo
je jau seniai keliamas iširusių šeimų 
klausimas, kažkurių tėvų nenoras pri
sidėti prie paliktos šeimos išlaikymo. 
Jį yra pastebėjęs ir satyrikas Pr. 
Raščius:

“Kukuodama linksmai, 
gegutė sau lekioja 
ir į kitų lizdus 
kiaušinėlius dėlioja ... 
— Gegute, kur vaikai? 
— Kukū! O kipšas žino!.. 
Mažus gegužiukus 
valstybė išaugina ..."

KOLCHOZŲ ISTORIJA
A Sabaliauskas, aptardamas P. 

Oleko knygą “LKP kova už socialis
tinį žemės ūkio pertvarkymą", pa
teikia keletą Lietuvos sukolchozmi- 
mo datų. 1944 m. rugpjūčio 30 d. 
buvo priimtas įstatymas likviduoti 
“vokiečių okupacijos padariniams že
mės ūkyje". Apie rezultatus A Sa
baliauskas “Tiesos" nr. 111(7383) 
rašo: “šio įstatymo pagrindu iš es
mės buvo įvykdyta žemės reforma, 
likvidavusi hitlerinės okupacijos pa
darinius žemės ūkyje, smarkiai pa
kirtusi ekonominį buožijos pagrindą. 
Įstatymas buvo įgyvendintas iki 1948 
m. pradžios. Valstiečių nuosavybėn 
buvo perduota didžiausia dalis že
mės, daug gyvulių ir žemės ūkio in
ventoriaus. Beveik visiškai išnyko 
stambūs žemvaldžiai. Vidutinis vals
tietis tapo pagrindine figūra tarybi
niame Lietuvos kaime..." Taigi, 
pirmiausia buvo išdalintos žemės, 
nors kompartija gerai žinojo, kad 
jos vėl bus atimtos. Kolchozų orga
nizavimo klausimu buvo priimtas nu
tarimas 1948 m. kovo 20 d., sušauk
tas pirmųjų kolchozininkų sąskrydis 
gruodžio mėri. ir kompartijos VI su
važiavimas 1949 m. vasario 15-18 d.<L 
A Sabaliausko teigimu, 1950 m. vi
duryje virš 74% ūkininkų jau buvo 
suvaryta į kolchozus. Jis atskleidžia 
šios skubios akcijos tikrąsias priežas
tis: ‘"Kovoje už kolūkinės santvarkos 
pergalę buvo galutinai palaužtas bur
žuazinių nacionalistų įnirtingas pasi
priešinimas, sutriuškintos jų gink
luotos gaujos..." Kompartijai rūpė
jo ne lietuvio ūkininko ekonominė 
gerovė, bet tautinio pasipriešinimo 
likvidavimas. Per amžius žemė lie
tuviui buvo stiprybes šaltinis. Jos 
atėmimas pakirto šaknis laisvės ko
vai.

424 NAUJI PEDAGOGAI
Vilniaus pedagoginis institutas iš

leido į gyvenimą XXII absolventų 
laidą, kurią sudaro 424 studijas bai
gę ir diplomus gavę jaunieji peda
gogai. Rektoriaus V. Uoginto teigi
mu, ši laida yra gausiausia instituto 
istorijoje. Tokio didelio jaunųjų spe
cialistų būrio institutui dar nebuvo 
tekę išlydėti.

GILUS, BET TUŠČIAS
Naftos žvalgybos ekspedicijos vir

šininkas L. Varnas “Tiesos" pusla
piuose džiaugiasi, kad Leono Keru- 
lio vadovaujama brigada neseniai už
baigė 2283 metrų gręžinį prie Gargž
dų miesto. Tai, girdi, yra giliausias 
gręžinys Lietuvoje, vienas giliausių 
visame Pabaltije. Gilumo rekordas 
pasiektas, bet kas iš jo, kai gręžinyje 
naftos nebėra. Jos jieškojimas, atro
do, jau yra tapęs kompartijos pres
tižo reikalu, nes gręžinių gylis liu
dija, jog galimi radiniai nepadengtų 
visų lig šiol turėtų išlaidų. Kompar
tijai, matyt, rūpi ne praktinė nau
da, bet propagandos pašlakstymas 
lietuviškąja nafta.

V. Kst

staigmena, o lietuviams pasitenkini
mas. Tai pirmas kartas šioj apylinkėj, 
kad tokia gausi vyresnio ir mažesnio 
jaunimo grupė dalyvavo su taut, šo
kiais. Pažymėtina labai gera ir tauri 
visų šokėjų ir muzikantų laikysena, 
kas atkreipė ir publikos dėmesį.

Po programos buvo suruoštos lie
tuvių jaunimui bendros vaišės. Vai
šių metu šį kartų kalbėjo tik jauni
mas, pradedant baigusiais universite
tų ir bestudijuojančiais, baigiant pra
džios mokyklos mokiniais. Vaišės pa
įvairintos dainomis ir šokiais. Atrodo, 
kad talkininkavimas ir bendravimas 
tarp Londono ir Rodney eina visiems 
į naudų.

JAUNIMAS VYKSTA STOVYK
LAUTI. Po mokyklos pabaigos jauni
mas arba padeda dirbti namie ar 
vyksta stovyklauti. Vieni vyksta j 
skautų ar parapines Toronto stovyk
las, kiti į “Dainavą” U.S.A. Dykinėti 
niekam nėra miela ir nėra laiko. Kr.

g HAMILTON
sis šaulių kuopos pirmininkas p. Ka-HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ 

v-bos posėdis įvyko' birželio 26 d. 
Posėdį atidarė ir jam pirmininkavo 
v-bos pirm. G. Palmeris. Posėdis bu
vo paskutinis prieš atostogas, su pla
čia darbotvarke ir užsitęsė iki vėlu
mo. Jei neįvyks kokių staigmenų, se
kantis v-bos posėdis bus po vasaros 
atostogų. Posėdyje buvo svarstomas 
paskolos Šerų išmokėjimas prašan
tiems. B-vei šiuo metu turint keletą 
tūkstančių atsargoje, nutarta grąžin
ti $2000 paskolos šėrų. Reikalų v-jas 
St. Bakšys pranešė, kad su dažytoju 
susitarta ir dažymo darbai prasidės 
tuojau. Pirmiausiai bus pradėta da
žyti laiptai ir koridorius nuo apačios 
iki viršaus pagrindinai. Apšildymo 
sistemą, kur per eilę metų pasireikš
davo trukumų, pagrindinai patikrino 
prityręs specialistas Povilas Bosas. 
Katilas rastas gerame stovyje, bet dėl 
jo netobulo veikimo kaltas buvo lai
dų sujungimas. Per eilę metų buvo 
kviečiami diplomuoti apšildymo sis
temos specialistai-svetimtaučiai, ta
čiau tokio sąžiningo darbo neatliko 
kaip mūsų tautietis P. Bosas. V-ba 
savo posėdyje tai labai įvertino ir iš- 
išreiškė P. Bosui padėką.

HLN pardavimo laikui pasibaigus, 
v-ba vėl diskutavo pardavimo pratę
simą. Nustatyta prašoma kaina $175.- 
000 ir pavesta B. Kronui, J. Volevi- 
čiui ir TRI pardavimo įstaigoms par
davimą įvykdyti iki š.m. spalio 1 d. 
Pajutimoje HLN korespondencijoje 
buvo paskelbta, kad v-ba deda pastan
gas tuščias krautuves perdirbti į gy
venamus butus, šis žygis kol kas li
ko be pasekmių, nes savivaldybėje 
negautas leidimas verslo patalpas 
perdirbti į butus. HLN butų nuomos 
yra keliamos, nes pagal šio meto kai
nas buvo per žemos: seniems nuomi
ninkams išvykus, iš naujų gauta net 
$20 daugiau už mėnesį.

HLN v-bos pirm. G. Palmeris nuo 
liepos 15 d. išvyksta atostogų ir iš
bus 4 savaites. Laikinai HLN v-bos 
pirm, pareigos pavestos eiti vicepirm. 
V. Sakai. HLN koresp. J. Š.

HAMILTONO D.L.K. ALGIRDO 
šaulių kuopos žiniai. Birželio 17 die
ną prie Erie ežero paplūdymio Po
vilo Kanopos jaukiame vasarnamyje 
įvykusiame visuotiname narių susi
rinkime, buvo išrinkta vieton laikino
sios steigiamosios valdybos nauja 
kuopos valdyba. Vienbalsiai išrinktas 
pirmininkas Povilas Kanopa. Nauja-

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE 

HAMILTON
168 Locke St. S. JA 2-5028

ILGIS 46’/2" 
PLOTIS 30&" 
AUGŠTIS 353/i"

SIS ŠALDYTUVAS JUMS SUTAUPYS PINIGĄ, 
nes jis yra 16 kubinių pėdu talpos ir į jj galima sudėti 526 
svarus maisto gaminių. Jis turi plonas sienas, dvi išimamas 
pintines, perskyrimą, vidinį apšvietimą, signalinę šviesą ir 
užraktą. Maisto apsaugą užtikriną 5 metams duodama ga
rantija. Kiti modeliai yra nuo 7.1 iki 29 kubinių pėdų talpos.

Kainos prasideda nuo $179.00.
TAISOM RADIJO STEREO IR TELEVIZIJOS APARATUS 

Kreiptis pas A. Pilypaitį (Al) — krautuvės vedėję

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.

KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. 
MI 83400 ANCASTER, ONT.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos:
Pirm. 9 — 3 v.p.p.
Antr. 9—1 ir 5 — 8 r.p.p.
Treč. 9 — 3 v.p.p.
Ketv. 9 — 3 v.p.p.
Penkt 9—1 ir 5—8 v.p.p.
šešt. 9 —12 v. dienos. 

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

nopa tarė padėkos žodį buvusiam Š. k. 
pirmininkui p. F. Vizbarui už kruopš
tumą ir ryžtingą energiją nuveiktuo
se šaulių kuopos įsteigimo darbuo
se. 1967 m. birželio 23 dieną buvo 
sukviestas naujosios š. k. valdybos 
posėdis pirmininko p. Povilo Kanopos 
bute. Valdyba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: kuopos sekretoriumi Algir
das Aušrotas, kasininku Jonas Romi- 
kaitis, korespondentu Bronius Mila
šius, šaudymo sekcijos vadovu Alfon
sas Patamsis ir parengimų ruošėjas 
Jonas Deksnys ir Vladas Saulis.

Visais informacijų bei kitais rei
kalais prašome kreiptis į š. k. pirmi
ninką p. Povilą Kanopą, 48 Holton 
Ave. S., Hamilton, tel. LI 5-2703, arba 
į sekretorių A. Aušrotą, 6 Verona 
PL, Hamilton, tel. 389-6147.

D.L.K. Algirdo Šaulių kuopos v-ba
EXPO NAKVYNES. Vykstą į Expo, 

užsisakykite nakvynę iš anksto pas 
Z. Rickienę, tel. 643-2768. Nakvynės 
vieta yra netoli parodos (10 min), 
žema kaina.

BŪRELIO ĮNAŠAI. Vasario 16 
gimnazijai remti būrelio vadovas St. 
Dalius Hamiltone surinko iš būrelio 
narių-rėmėjų įnašus už 1967 metų 
antrą pusmetį. Sumokėjo po $6: V. 
Burdinavičienė, St. Dalius, V. Kaz
lauskas, Alf. Kybartas, VI. Kybartas, 
P. Lesevičius, Jonas Mikšys, A Min- 
gėla, V. Narkevičius, A Pilipavičius, 
P. Sakalas, E. Sakavičienė, P. Sa
vickas, J. Stanius, prel. dr. J. Tada- 
rauskas, I. Varnas. Kiti būrelio na
riai buvo sumokėję už visus metus 
pirmyn: J. Arštikaitis, J. Bulionis, 
A. Dirsė, B. Grinius, A Jankūnas, 
St. Kačinskas, J. Krištolaitis, dr. V. 
Kvedaras, E. Lengnikas, E. Lengni- 
kienė, Kazys Mikšys, E. Navickas, A. 
Stasevičius, J. Svilas, dr. O. Valaitie
nė, J. Valevičius, M. Žurlienė, V. 
Miškinis. Prie gimnazijos parėmimo 
naujai prisidėjo A Keršys, kuris su
mokėjo $6 už antrą metų pusmetį. 
Taip pat prie šio būrelio prisijungė 
buvę St. Pilipavičiaus būrelio na
riai sumokėdami po $12 už visus 
1967 metus: L. Bacevičius, A Kauš
pėdas, E. Kronienė, V. Lepanskas, Z. 
Pulianauskas, R. Rimkevičienė, L. 
Skripkutė ir A Tėvelis. Tuo būdu 
dabartiniu metu šį būrelį sudaro 44 
nariai-rėmėjai.

Surinkti pinigai $204.00 sumoje lie
pos mėn. 5 d. buvo įnešti į Šalpos

ŠALDYTUVAS FREEZER 
MODEL FHH 16 

DABAR TIK $219.00

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
Ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas 

Fondo sąskaitą “Talkoje" išsiunti
mui gimnazijai Vokietijon. Nuo bū
relio įsteigimo 1965. IX. 1 iš viso 
surinkta ir išsiųsta gimnazijai parem
ti $1.020. Visiems būrelio nariams, 
o ypač naujai prisijungusiems prie 
gimnazijos rėmimo priklauso nuošir
di padėka.

St. Dalius, būrelio vadovas 
“ŠIRVINTOS" IR “NEMUNO" 

TUNTŲ DARBO METŲ UŽBAIGA. 
Išaušo vėsokas liepos 25 d. rytas. 
Hamiltono skautės ir jaun. skautai 
skubėjo į prie parapijos bažnyčios 
laukiantį autobusą, kuris mus turėjo 
vežti vienos dienos stovyklai į p. 
Augustinavičių ūkį. Ten jau vieną 
dieną stovyklavę mūsų laukė “Nemu
no" tunto skautai. Autobuse jautė
si pakilusi nuotaika, skambėjo daina. 
Nekantriai laukėme kelionės galo. At
vykusios išsikrovėme mantą ir paėmę 
brolius skautus, vykome į Delhi mies
telį į lietuvių šv. Kazimiero parapiją 
pamaldoms, kur užpildėme didesnę 
pusę bažnyčios. Atsiprašome Delhi 
lietuvius už sudarytus nepatogumus 
ir dėkojame parapijos klebonui kun. 
dr. J. Gutauskui už sveikinimo žo- 
‘dį. Grįžome į stovyklavietę išniku
sios. Valgėme, tvarkėmes, keliavome 
po mišką, maudėmės, sportavome. 
Prie mūsų prisijungė Delhi skautės, 
buvo atnaujintos praėjusios stovyklos 
pažintys. Kai teko virtis vakarienę, 
tai puodus sunku buvo maišyti to
kiai daugybei verdant — 30 skautų 
ir 50 skaučių. Dieną apvainikavome 
iškilminga sueiga, kurioje buvo skel
biamos “Širvintos” tunto metinio 
konkurso laimėtojos — “Žibuoklių" 
skiltis, vadovaujama Irenos Paškevi
čiūtės; įteiktos dovanos atsižymėju
sioms skautėms ir skautams. Oficia
liai atsisveikinta iki rudens, nors di
desnę dalį to skautiško jaunimo teks 
sutikti “Romuvos” skautų stovyklo
je. Gaila pasidaro, kai paklausus 
skautės, “Kodėl nevažiuoji į stovyk
lą”, gauni atsakymą — “Tėvai nelei
džia”. . .. Linksmai tratėjo laužas, ai
dėjo linksmos ir liūdnos dainos. Lei
dosi saulė .. . Atsisveikinome tradici
ne daina su svečiais iš apylinkių ir 
šeimininkais, šiaip taip susispraudėm 
į autobusą. Iš jaunų krūtinių veržėsi 
dainos viena po kitos, kurių nepri
trūko iki pat namų. Kas sakė, kad 
jaunimas nedainuoja? Kai yra nuotai
ka, atsiranda ir daina. Iki pasimaty
mo stovykloje. širvintietė

SUDBURY, ONT.
LIETUVIAI PARADE. Minint Ka

nados šimtmetį, š.m. liepos 1 d. Cal- 
gario mieste įvyko didžiulis paradas, 
kuriame dalyvavo ir lietuviai. Lietu
vių atvira mašina, papuošta tautinė
mis spalvomis, plevėsuojant lietuviš
kai vėliavai, važiavo mergaitės su 
tautiniais, rūbais. Vietos TV stotis 
CFCN-TV tą vakarą ir sekančią die
ną rodė svarbesnius parado dalyvius, 
kur ir lietuvių mašina buvo aiškiai 
nufilmuota. KLB Calgario apylinkės 
valdyba širdingai dėkoja mūsų jau
nimui, kuris važiavo mašina: R. Ras
tenytei, D. Sarpaliutei, A. Dubaus- 
kaitei ir A. Devenytei. Vyrams: L. 
Kučinskui ir J. Česoniui. Ačiū Cal
gario Lietuvių Draugijai, kuri pasko
lino tautinius rūbus ir parėmė pini
gais. Taip pat ačiū p. Vytui Neva
da! už mašiną paradui. Koresp.

PREL. DR. J. B. KONČIUS iš Fort 
Launerdale, Floridos, palaimino mo
terystės ryšį Rūtos Petrėnaitės su 
Donaldu McIntyre Christ the King 
parapijos bažnyčioje, asistuojamas 
kun. A. Sabo ir kun. J. Hutton. Gie
dojo geriausias Sudburio Marian Sin
gers choras, vadovaujamas garsiosios 
Sudburio solistės C. Nemis. Avė Ma
ria solo giedojo ji pati. Palaiminęs 
moterystės ryšį, prel. J. K. perskaitė 
Popiežiaus telegramą — ypatingą jau
navedžių palaiminimą, kurį jis pats 
buvo išrūpinęs. Puikios gėlės puošė 
altorių. Vestuvių puota buvo puikia
me Cashwell viešbutyje, kur dalyva
vo apie 200 svečių, daugiausia uni
versiteto studentų ir profesorių bei 
mokytojų, nes abudu jaunavedžiai 
prieš porą metų baigę Sudburio uni
versitetą ir abu dabar mokytojauja 
Espanola gimnazijoj. Svarbiausią kal
bą pasakė prel. kun. dr. J. B. Kon
čius, kur, tarp įvairių linkėjimų, pri
siminė kenčiančią tėvynę Lietuvą ir 
pareiškė viltį, kad šių vedybų proga, 
taip gausiai susirinkusieji intelektua
lai, taps lietuvių draugais ir efek
tyviai parems Lietuvos išlaisvinimo 
bylą. Vestuvėse dalyvavo inž. Rimas 
Slavickas iš tolimosios Australijos, 
Rūtos teta Liuda ir Henrikas Mikuc- 
kiai ir jų sūnus Juozas, vyriausias 
elektronikos inžinierius iš Vašingto
no, dr. Jonas Končius iš New Yor- 
ko.

PREL. KAN. DR. J. B. KONČIUS 
pas mus viešėjo visą savaitę. Sek
madienį atlaikė lietuviams pamaldas 
ir pasakė patriotinio turinio pamoks
lą. Po pamaldų su giminėmis ir ar
timaisiais draugais išvažiavo į Petro 
ir Grasęs Petrėnų gražu ūkį prie Ver
million upės, kuris su baltaisiais ber
želiais ir pušimis bei žaliomis žydin
čiomis pievomis labai primena mūsų 
brangiąją tėvynę. Visą antradienį gar
bingasis svečias praleido pas vaišin
guosius Joną ir Stefaniją Petrėnus, 
kur prelatui buvo suruoštos gražios 
pagerbtuvės.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS buvo at 
žymėtas pamaldomis už išvežtuosius 
su pritaikytu pamokslu. Radijo valan
dėlę ta proga suorganizavo per CH 
NO radiją Juozas S taškus.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽUVININKŲ 
klubas Petro ir Pauliaus Jutelių gra
žioj vasarvietėj “Baravykas” suruo
šė pirmąją šių metų gegužinę prie 
Franch River. Krsp.
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@ LIETUVIAI I’ASAIII.Yffi
J. A. Valstybės

STASYS PIEŽA, “Chicago-Ameri
can” laikraščio religinio skyriaus re
daktorius, kurio pastangomis labai 
dažnai būna išspausdinami straips
niai apie Lietuvą ir lietuvišką veiklą, 
atsiuntė' laišką Lietuvių Informaci
jos Centrui, iškeldamas svarbą įjung
ti lietuviškos veiklos vaizdus į plačio
sios Amerikos visuomenės panoramą.

PETRAS RAMUTENAS, Naujosios 
Zelandijos lietuvis, iš Wellington© 
lankėsi Čikagoje. Pokario metais N. 
Zelandijoje įsikūrė apie 200 lietu
vių, bet keliasdešimt išvyko į Austra
liją, keli į JAV. N. Zelandijos gam
ta esanti nepaprastai graži. Vasaros 
temperatūra — 60-80 laipsnių, žie
mos — 40 laipsnių. Nei šaltis, nei 
karštis gyventojų nevargina. Lietu
viai yra pastoviai įsikūrę, bet labai 
ilgisi draugų ir pažįstamų kituose 
kraštuose. Iš Čikagos P. Ramutėnas 
išvyko į Europą.

MARGARITA KOLOM-KADZEVI- 
ČIŪTE, Pittsburgh mieste gimusi lie
tuvaitė, yra Illinois valstybės guber
natoriaus Otto Kerner asmeninė sek
retorė ir jo oficialios rezidencijos 
Springfielde reikalų tvarkytoja. Pas 
O. Kerner ji pradėjo dirbti prieš de
vynerius metus, kai jis dar buvo tei
sėjas Čikagoje, šiuo metu ji rūpinasi 
gubernatoriaus ir jo žmonos priva
čia korespondencija, svečių pakvieti
mu ir jų priėmimu. Kartais jų gre
tose pasitaiko ir vienas kitas lietu
vis. M. Kolom-Kadzevičiūtė yra kelis 
kartus sutikusi mūsų generalinį kon
sulą dr. P. Daužvardį.

LAIMUTE IR INŽ. ALGIS STE- 
PAIČIAI, praleidę porą metų V. Vo
kietijoje, grįžo į Čikagą. Inž. A. Ste- 
paitis dirbo amerikiečių įstaigos sky
riuje. Abu jie domėjosi Vokietijos 
lietuvių veikla, kuriai ypač daug yra 
padėjusi L. Stepaitienė savo skam
biomis solo dainomis įvairių kultūri
nių parengimų programose.

ALTOS PIRM. INŽ. ANTANAS 
RUDIS svarbiais tarptautinės preky
bos reikalais iš Čikagos išvyko į P. 
Korėją.

AL TAUTINES SĄJUNGOS VAL
DYBA pirmame posėdyje pasidalino 
seimo įspūdžiais, aptarė veiklos gai
res ir pasiskirstė pareigomis: pirm. 
— Teodoras Blinstrubas, 7243 So. 
Albany Ave., Chicago, HL 60629, tel. 
(312) 4344075, I vicepirm. — Vac
lovas Mažeika, II vicepirm. — Me
čys Valiukėnas, sekr. — Bronė Paplė- 
nienė, ižd. — Kazimieras Pocius. Vi
sais vldybos reikalais prsoma kreip
tis pirmininko adresu.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAI
TES didysis paradas Čikagoje įvyks 
liepos 15 d. 12 vai. pagrindinėje Sta
te gatvėje. Jame dalyvaus 21-nos tau
tybės atstovai. Parado garbes pirmi
ninkais sutiko būti Illinois guberna
torius O. Kerner ir Čikagos burmist
ras R. Daley. Lietuvių dalyvavimui 
aptarti organizacijų pirmininkų ir 
šokių grupių vadovų posėdi buvo su
šaukusi liepos 7 d. LB Čikagos apy
gardos valdyba ir ALTos skyrius.

KUN. EMILIJONAS PAUKŠTYS, 
Aušros Vartų parapijos klebonas 
Chester, Pa., mirė birželio 22 d. Ve
lionis buvo gimęs 1883 m. rugpjūčio 
14 Ą. Nagėnų kaime, Rimšės vlsč., 
Zarasų aps. Aušros Vartų parapijoj 
klebonavo nuo 1925 m. iki mirties 
dienos. 192746 m. dėstė lietuvių kal
bą kunigų seminarijoje Overbrook, 
Pa.

PETRONĖLE BAGDONIENE iš 
Lietuvos atskrido pas savo vyrą Kazį 
Bagdoną, žinomą Waterbury preky
bininką. Jai yra tekę 18 metų pra
leisti koncentracinėje Sibiro stovyk

OTTAWA, Ont.
PASVEIKINIMO ADRESAS GU

BERNATORIUI. Pabaltiečių Federa
cijos Ottawos skyrius gegužės 26 d. 
įteikė naujam gubernatoriui R. Mi- 
chener sveikinimo adresą. Kai R. Mi- 
chener buvo parlamento narys, paro
dė nemažo palankumo pabaltiečių rei
kalams. Gubernatorius asmeniškai 
priėmė delegaciją, kurią sudarė estų, 
latvių ir lietuvių pirmininkai ponia 
Ruus, V. Linis ir V. Radžius, ir il
gokai pasikalbėjo. Pažadėjo ateityje 
dalyvauti kuriame nors pabaltiečių 
kultūriniame parengime. Adresą me
niškai paruošė dail. S. Ramonas.

BIRŽELIO MASINIŲ IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS. Birželio 18 d. Arkivys
kupijos Notre Dame Bazilikoje 12 
vai. mišios klebono monsinjoro N. 
Gelineau sutikimu buvo atnašautos už 
1941 m. birželio mėnesio išvežtuosius. 
Prieš pamaldas ši intencija buvo pa
skelbta. Taip pat tos dienos Bazilikos 
biuletenyje buvo tarp kitko įrašyta: 
‘Lietuviai, kurie kartą mėnesyje su
sirenka Bazilikos žemutinėje koply
čioje mišių aukai, nusipelno mūsų 
simpatijų ir mūsų vilties pareiškimo, 
kad pasaulis, išlaisvintas iš klaidingų 
religinių ir politinių ideologijų, grą
žins Lietuvai jos vietą tarp laisvų 
tautų. Prašykime Dievo, kad baltų 
tautų kankinių kraujas atneštų tei
singumą priespaudos rėžimo au
koms."

PROF. DR. A. ŠIDLAUSKAITE 
praleido septynias savaites Europo
je mokslo studijų reikalais ir grįžo 
birželio 25 d. Jos iniciatyva Otavos 
universitete psichologijos ir švietimo 
fakultetuose įvedamas naujas kursas 
apie kalbėjimo trūkumų pašalinimą. 
Ta proga dr. Šidlauskaitė studijavo 
naujausius metodus Paryžiuje. Dr. 

loje. Lietuvon grįžo praradusi svei
katą ir gyveno pas dukrą Juliją Telei- 
šienę prie Mauručių. Dokumentus at
vykti į JAV parūpino dukra Nijolė 
ir žentas Kostas Lambrakiai.

ATVIRĄ LAIŠKĄ sovietų premje
rui A. Kosyginui dienraščio “The 
New York Times" birželio 22 <L 
laidoje apmokėto skelbimo teisėmis 
įdėjo Committee To Restore Lithua
nia’s Independence koordinatoriai — 
Algirdas Budreskis, Romas Kezys 
Antanas Mažeika, Juozas Miklovas ir 
Antanas Sniečkus. Primindami dien
raščio skaitytojams A- Kosygino kal
bą Jungtinėse Tautose ir Sovietų Są
jungos įvykdytą Baltijos kraštų oku
paciją, jie kreipiasi į A. Kosyginą: 
“Ponas premjere, Baltijos respubli
kos turi teisę išsaugoti savo kalboms, 
religinei laisvei, tradicijoms ir po
litiniams siekiams. Ar jūs imsitės 
priemonių atitaisyti Baltijos kraš
tams Stalino padarytai didžiajai 
skriaudai, grąžinti jų nepriklausomy
bei, ar galbūti Jūsų gražūs žodžiai 
Jungtinėms Tautoms liks paprasčiau
sia veidmainyste?"

Italija
“L’OSSERVATORE ROMANO", 

Vatikano dienraštis, birželio 14 d. 
laidoje paskelbė ilgą rašinį apie ve
lionį vysk. Pr. Brazį, jo veiklą ir jo 
laidotuves. Velionies apibūdinimui 
skiriamos šios eilutės: “Savo šviesia 
kunigo ir lietuvio asmenybe velionis 
vyskupas Brazys Hks neužmirštamas 
tiek saviems tautiečiams, tiek vi
siems, kurie turėjo progos jį pažin
ti. Viso pasaulio lietuviams jis buvo 
vienybės, taikos ir meilės tarpinin
kas, prieš pat mirtį ganytojiniu laiš
ku visus pakartotinai kvietęs maldos 
ir atgailos dvasioje dirbti pavergtos 
ir persekiojamos Lietuvos gerovei."

Venecuela
MOKYT. JUOZAS KUKANAUZA, 

redagavęs “Tėvų Kelią" pakviestas 
redaguoti specialų leidinį Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės 20 metų su
kakčiai atžymėti

MIRUSIEJI — Inž. dr. A. Mika
lauskas, gimęs Ukmergėje 1905 m., 
mirė širdies smūgiu. Palaidotas Ca
racas kapinėse. Gruzdžiuose 1906 m. 
gimęs vet tech. Z. Noreika buvo ras
tas negyvas gatvėje.
PREKYBININKAS HENRIKAS GA- 

VORSKAS pradėjo statyti keliolikos 
augštų dangoraižį Maracay mieste. Jo 
sūnus Gediminas studijuoja aero
nautiką Miuncheno universitete V. 
Vokietijoje. Būdamas gimnazijoje 
jis dalyvavo tautinių šokių ansamb
lyje.

Argentina
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR- 

GENTINOJE liepos 15 d. ruošiasi 
atžymėti 53 metų veiklos sukaktį. 
Ta proga scenos veteranai nuosavo
je Dr. Vinco Kudirkos salėje suvai
dins vienveiksmę komediją “Uošvė — 
į namus, tylos nebebus".

Australija
ALB ADELAIDES NAUJOJI VAL

DYBA pasiskirstė pareigomis: pirm. 
V. Raginis, vicepirm. A Šliužas, 
sekr. D. Maželytė, ižd. L Pocienė, 
narys kultūriniams reikalams — J. 
Neverauskas.

KELIONĘ APLINK PASAULĮ pra
dėjo Adelaidės lietuviai — inž. A. Pa- 
cevičius ir dantų gydytoja S. Pace- 
vičienė. Jie žada sustoti Havajuose, 
o iš ten planuoja vykti į JAV, Ka
nadą ir Europą. S. Pacevičienė, vie
šėdama Paryžiuje, dalyvaus dantų 
gydytojų pasauliniame kongrese.

Šidlauskaitė taip pat yra universiteto 
Child Guidance Centre direktorius.

DR. J. RIMŠAITĖS mokslinį vei
kalą “Studijos apie uolas sudaran
čius žėručius” anglų kalboje išleido 
Kanados Geologinė Harnyba Otavoje 
(Geological Survey of Canada), 82 
psi., IX lentelės ir 5 planai. Iš labo
ratorinių uolų formacijų tyrinėjimų 
nustatyta ryšis tarp žėručio chemi
nės sudėties ir įvairių fizinių savy
bių. Tos charakteristikos išreikštos 
eile diagramų. Dr. Rimšaitės geolo
ginių studijų yra atspausdinta ame
rikiečių, vokiečių ir Indijos moksli
niuose žurnaluose. Ji yra dalyvavusi 
su savo referatais eilėje tarptauti
nių geologų kongresų, tarp jų ir In
dijoje 1965 m. Dns.

Niagara Falls. N.Y.
SV. JURGIO PARAPIJOS metinis 

festivalis šiemet įvyks liepos 14, 15, 
16 dienomis Šv. Jurgio parap. sode, 
1910 East Falls Street Liepos 14 d. 
(penktadienį) ir 15 d. (šeštadienį) 
pradžia 6 vai. vakaro. Liepos 16 d. 
(sekmadienį) pradžia 2 vai. p.p. Bus 
įvairių lošimų, vaikams pasivažinėji
mai, veiks bufetas. Pelnas skiriamas 
bažnyčios išorės remontui. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Daug patogiau nešioti

Dirbtinius dantis
ftoi paiki Keiti*, kolp nuaoUtl lakvų ploki- 

teliy nemalonumu*. FASTFFTH, paderinti mil
teliai, uidulkinti ant viHutinhf or apatiniu 
dirbtiniu dantį;, daug stipriau juos laiko kro
voje ir Kis daug maloniau pradedate jausti*. 
Nesijaučia jokio koačuko skonio bei suHpkno 

te FASTEETH dar Uondien kiekvienoje chomk



MARTYNO JANKAUS MONOGRAFIJA
Pr. Alšėno paruošta ir J. Ba- 

čiūno išleista Mažosios Lietuvos 
patriarcho Martyno Jankaus 
monografija jau pasirodė lietu
viškų knygų rinkoj.

Naujasis leidinys yra gana 
stambus ne vien tik formatu, bet 
ir puslapių skaičiumi. Forma
tas 6 x 9 in., teksto 394 psl., 
kurie gausiai iliustruoti (apie 
100 iliustracijų) nuotraukomis iš 
Martyno Jankaus gyvenimo ir 
kopijomis įvairių istorinių doku
mentų, turinčių ryšį su mažlietu- 
vių kova dėl Mažosios Lietuvos 
laisvės ir jos susijungimo su Di
džiąja Lietuvos dalimi.

Monografija suskirstyta į de
vynis skyrius: Bitėnai ir Jankų 
Merčius; “Aušros” šviesai sklei
džiantis; Patriarchas, žodžio kū
rėjas ir kovotojas; Rambyno ir 
Bitėnų idilija; Mažosios Lietuvos 
istorinė apybraiža; Padangei vėl 
niaukstantis; Patriarcho trem
ties dienos ir mirtis; Sutelktinio 
nekrologo vietoj, ir žodis už
sklandai.

Abi Lietuvos — Didžioji ir 
Mažoji —mums yra lygiai bran
gios. Už jų išlaisvinimą kova 
tęsiama ir šiandien, šią tiesą 
yra pabrėžęs savam žodyje ir 
knygos leidėjas J. Bačiūnas, ra
šydamas, jog: “... šiandien, ta
čiau, visi gyvieji lietuviai, Tė
vynėj ir plačiojoj išeivijoj, yra 
ryškiai supratę, kad mes visi dir
bame (ir privalome dirbti!) už 
vieningą Lietuvą, už monolitinės 
Nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą, nedalydami jos nei į “di
džiąją”, nei į “mažąją”, nei į 
kitokią. Bet kol tokią idėją su
pratome ir įgyvendinome, reikė
jo, kad daug vandens nutekėtu

Elenutė Vaičeliūnaitė, duktė 
Alekso ir Linos Vaičeliūnų iš 
Oakville, Ont., birželio 2 d. bai
gė Toronto universitetą, keturių 
metų kursą, įsigydama honour 
Bachelor of Arts iš vokiečių ir 
prancūzų kalbų. Elenutė taip pat 
laisvai kalba, skaito ir rašo lietu
viškai. Gimusi Vokietijoje, su tė
veliais ir sesute Elenute atvyko į 
Kanados šiaurę—Timmins, Ont., 
— aukso kasyklų vietovę. Čia ji 
pradėjo pradžios mokyklą. Vė
liau, tėveliams persikėlus į Oak- 
villę, Elenutė įstojo gimnazijon ir 
pradėjo planuot siekt aukštesnio 
mokslo. Šiemet jos norai išsipil
dė, ir jinai savo svajotą tikslą pa
siekė. Sveikiname!

APAŠTALO SUKAKTIS 
v

Šventasis Paulius - Romos pilietis
G. PAPINI

(Tęsinys iš pr. numerio)

4.
Romėnų istorija yra užkaria

vimų istorija: visuotinio užkaria
vimo dvasia, t.y. žemių pasisavi
nimas ir tautų pavergimas visai 
priešingas krikščionybės dvasiai. 
Bet tai liečia žemių užkariavimą 
ekonominiu ir politiniu požiū
riu. Visai kitoks yra žmonių “už
kariavimas”, t.y. jų apaštališkas 
laimėjimas dvasiniam prisikėli
mui. Šioje srityje Paulius turi 
užkariautojų veržlumą, bet tik 
perkelta prasme. Jam rūpi ne 
kūno pavergimas, o sielų laimė
jimas, Kristaus imperijos išplė
timas visame pasaulyje.

Pauliuje slypi užkariautojo 
siela. Bet jis neina su kariuome
ne ir ginklais: jo kariuomenė tė
ra vienas jo draugų, o ginklas 
yra gyvas žodis, iškalbingumas, 
užsidegimas, mintis, tikėjimas. 
Jo didysis savotiškumas, atrem
tas į gyvus Mesijos žodžius, yra 
atsisakymas pripažinti išganymo 
skelbimą Izraelio monopoliu. Jis 
nori Kristui laimėti visus pasau
lio žmones, visos žemės tautas, 
visus tuos žmones, kurie jau yra 
Romos laimėti jėga. Ir jisai, kaip 
Aleksandras ir Cezaris, nori su
kurti visuotinę be ribų imperiją, 
kur barbarai ir graikai, žydai ir 
pagonys būtų palenkti tiktai vie
nam įstatymui, būtent, teisėto 
Viešpaties Kristaus įstatymui, 
šv. Paulius heroiškai kovojo už 
Kristaus viešpatiją (vėliau nuže
mintu atvirumu prisiminė tas 
kovas, savo žaizdas, keliones ir 
laimėjimus). Jis pasiekė krašta, 
kuris buvo laikomas žemės ri
ba, būtent Ispaniją. Pagaliau jis 
panoro laimėti Kristui net pa

Nemunu ir dar nemaža dešimt
mečių prabėgtų”...

Tačiau ir šiuo metu miela iš
girsti bei patirti, kad visi lietu
viai siekia bendro fronto ir 
bendros kovos dėl Tėvynės lais
vės. Gavę jau išleistą knygą apie 
Martyną Jankų, iš Vokietijos jau 
parašė knygos leidėjui J. Ba
čiūnų! entuziastingus laiškus du 
mažlietuvių inteligentai — kun. 
Keleris ir Vasario 16 gimnazi- 
jos mokytojas F. Skėrys. Pasta
rasis, tarp kita ko, šitaip rašo: 
“Labai džiaugiuos ir kartu Jus 
sveikinu, kad išleidote knygą 
apie mūsų didįjį tautos vyrą ir 
patriarchą Martyną Jankų. Per 
tai Jūs ir Pranys Alšėnas iškė
lėte mūsų Mažosios Lietuvos rei
kalą ir prisiminimus kitų lietu
vių tarpe. Už tai Jūs esate maž
lietuvių ir evangelikų tarpe la
bai gerbiamas. Mes žinome, kad 
be Jūsų finansinės paramos šis 
leidinys nebūtų išvydęs dienos 
šviesos.

Su skautais Lietuvoje keletą 
kartų aplankiau mūsų patriar
chą Martyną Jankų Bitėnuose. 
Man asmeniškai teko kelis kar
tus su juo pasikalbėti mažlietu
vių reikalais, nes aš irgi kilimo 
iš Klaipėdos krašto (apie 10 
km. nuo Bitėnų, iš Kalenu km., 
prie Lauksergių, Pagėgių apsk
rity.). Po Antrojo pas. karo lan
kiau jo kapą Flensburge ir p-lef 
Elzei Jankutei nusiunčiau nuo
traukų, viena iš jų yra knygoje”.

Knygą meniniu atžvilgiu api
pavidalino kun. J. Staškevičius, 
spaudos darbą atliko “Vilties” 
spaustuvė Clevelande. Išleista 
geram popieriuje ir daro gerą 
įspūdį. Tai gražus ir geras pa
minklas amžinos atminties, lie
tuvių veikėjui ir kovotojui.

Tiražas 2000 egz. Kaina minkš
tais viršeliais $3, kietais — $4.

J. J.

LIET. KAT. MOKSLO AKA
DEMIJOS SUVAŽIAVIMAS
L.K.M. Akademija maloniai 

kviečia visus tautiečius, kurie 
domisi mokslinėmis problemo
mis bei jų puoselėtojais lietu
vių tarpe, gausiai dalyvauti jos 
Vll-me suvažiavime, įvyksian
čiame šių metų rugpjūčio 23-27 
d.d. Vokietijoje, lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose, 684 
Huettenfelde (Schloss Rennhof) 
b. Lampertheim.

Lietuviškos įstaigos bei moks
liniai lietuvių suvažiavimai liu
dija tą seną lietuvių tautos troš
kimą — laisvai ir nekliudomai 
žengti kultūros bei mokslo ke
liu.

Nežiūrint nepalankių sąlygų, 
L.K.M. Akademijai pavyko su
daryti gana plačią suvažiavimo 
darbų programą.

Norintieji dalyvauti suvažia
vime, prašomi nedelsiant pra
nešti savo atvykimo laiką kun. 
dr. J. Avižai, kambario rezerva
vimo reikalu šiuo adresu: Kun. 
dr. J. Aviža, 8 Muenchen 2, Un- 
ter Anger 2. Germany. Už kam
barį vienai parai su valgiu reik
tų mokėti apie 16 DM.

L.K.M. Akademijos 
Centro Valdyba

▼ v v v v

čią imperijos sostinę. Tad Romo
je, kuri už kelių amžių taps 
krikščioniška, praliejo * savo 
kraują kaip vadas, aukojus savo 
gyvybę, kad padarytų laimėjimą 
tikrą tiems, kurie po jo ateis.

Ak ir žydai svajojo tapti vi
suotine imperija. Jie vylėsi, 
kad viso pasaulio žmonės nusi
lenks prieš Dovydo sostą. Ta
čiau jie, kaip Paulius, nebandė 
laimėti vieno krašto po kito: pa
sitenkino išsisklaidymu visame 
pasaulyje, kad išvengtų baimės 
ir grėsmės, kad susirastų geres
nes gyvenimo sąlygas bei pasi
pelnytų. Jų svajota imperija bu
vo, kaip ir romėnų, daugiau me
džiaginė nei dvasinė. Ir jie gy
veno laukimu, kad ji bus su
kurta didelio kario Mesijo ir 
ateis kaip Dievo dovana. Tikro
vėje tai buvo fantastinis sap
nas.

Tuo tarpu Paulius apsispren
dė pasišvęsti sielų laimėjimui, 
steigiant dvasinio pobūdžio ko
lonijas, išmėtytas visoje imperi
joje, ir tuo būdu padėti pagrin
dus tai visuotinei imperijai, ku
ri savo vadu turės Kristų. Jo 
kelionės lygintinos su karo žy
giais į tolimąsias šalis. Jo pra
našystės yra kautynės, jo pa
skatinimai — laimėtoju duoklė, 
jo laiškai — potvarkiai ir dekre
tai. jo atsivertėliai — pavaldi
niai. geriau tariant, Kristaus pa
valdiniai. Paulius nestokojo tik
ru užkariautoju savybių, bū
tent, žygio užsidegimo, ištver
mės, magnetizmo. Jisai žinoio, 
kad dėl nuodėmės žemė nateko 
“į šio pasaulio kunigaikščio ran
kas”, todėl reikia neatlaidžiai 
kovoti prieš tas kunigaikštystes, 
t.y. prieš šėtoną ir jo sekėjus...

Dalis jaunųjų Lietuvos menininkų, atlikusių programą sovietų paviljone, EXPO 67

Tarp pagonybės ir krikščionybės
Naujos "Gedimino laiškų" laidos proga 

J. JAKŠTAS1. “Gedimino laiškai” — 
gyvojo tautiškumo ženklas 
Pagal iš Vilniaus gautąją ži

nią, neseniai ten knygynuose pa
sirodę tik ką išleisti Gedimino 
laiškai patraukė nepaprastą vi
suomenės dėmesį. Iš ten rašo
ma: “Knyga ‘Gedimino laiškai’, 
išleista 5000 tiražu, knygynuose 
tebuvo apie 1 valandą, kai ją 
gavo. Tuojau, kaip sako, ‘nagom’ 
išpirko.” įvykis laikytinas gy
vuoju tautinės sąmonės ženklu, 
rodančiu, kur tauta šiose ne
lemtose aplinkybėse semiasi 
stiprybės. Tik iš tos jos gyvos 
sąmonės jai gyva ir praeitis. Jos 
godžiai semiamas šaltinis, kuris 
gaivina tuos praeities vaizdus. 
Kai šiandieną kalbama ar net 
karštligiškai kartais diskutuoja
ma vad. “kultūrinio bendradar
biavimo” klausimu, tas reiškinys 
turėtų būti pastebėtas.

O ir mūsų išeiviškoje visuo
menėje, kur bandoma “revoliu- 
cinti” lietuviškos praeities moks
lą, naujoviškai svarstant kuni
gaikščių, karalių, krikščionybės 
ir pagonybės klausimus, Gedi
mino laiškai įgauna ypatingos 
svarbos. Jie, būdami gyviausiais 
senosios Lietuvos istorijos liu
dininkais, duoda progos pažvelg
ti į jos esmę, į tas aplinkybes, 
kuriose ji kūrėsi ir dėjo pagrin
dus didingai ateičiai. Tad tinka 
Gedimino laiškų apžvalgą supin
ti su visa senosios Lietuvos vals
tybės pradžia. Tinka dar įterp
ti į tuos praeities svarstymus ir 
ginčijamą pagonybės-krikščiony. 
bes klausimą. Juk krikščionybės- 
pagonybės byla yra ir Gedimino 
laiškų branduolys.

2. Savita Lietuvos praeitis
Europos istorija prasidėjo Ro

mos imperijai erdėjant, germa

5.
Kaip buvęs rabinų mokyklos 

mokinys, Paulius žinojo protavi
mo taisykles, bet buvo perdaug 
užsidegęs Kristaus ugnimi, kad 
pasidarytų racionalistu. Be to, 
jis turėjo šventą nepasitikėjimą 
filosofais. Ir tai ne dėl savo ne
mokšiškumo. Priešingai, Paulius 
buvo vienintelis pirmosios kar
tos apaštalų tarpe, kuris turėjo 
žinių apie graikų mokslą. Kaip 
žinia (Ap. Darbai, XVII, 18), 
Atėnuose jis susitiko su epikurė- 
jais ir stoikais (graikų filosofų 
grupėmis). Ten jis įsitikino, kaip 
skurdus buvo anų filosofijos ži
novų mokslas. Rašydamas laišką 
kolosiečiams, jis perspėjo: “Sau
gokitės, kad niekas jūsų nepa
kliūtų į filosofijos pinkles ir tuš
čią apgaulę pagal žmonių sukur
tas tradicijas bei šio pasaulio 
dėsnius, bet ne pagal Kristaus 
dėsnius” (Kol. 11, 8).

Bet iš kitos pusės, laiške ro
mėnams yra garsus jo pasisaky
mas, kuris tapo mokomosios 
Bendrijos amžinu dėsniu: Die
vo gailestingumo vardu jisai rei
kalauja iš krikščionių “rationa- 
bile obseqium”, t.y. deramos pa
garbos naujajam tikėjimui. Ir iš 
tiesų Paulius nesitenkina vien 
tik savo absoliutaus tikėjimo 
perteikimu karštais žodžiais, 
spirginančiais ir neatlaidžiais, 
kuriais alsuoja jo laiškai, bet 
visuomet remiasi argumentais, 
kurie skiriasi nuo anų sausų fi
losofinių formulių, ir apeliuoja 
į protą, kurį Dievas yra žmogui 
davęs.

Vertas dėmesio yra faktas, 
kad romėnai, dažnai gundyti ir 
kartais graikų sofistikos suve
džioti. kaip ir Paulius, turėjo 
nepasitikėjimo filosofijai. Lais
vas žmogus, jų nuomone, turėjo 
kovoti ir valdyti. Jie nemėgo ap
gaulingo filosofavimo ir, pagal 
Platono patarimą, filosofus iš- 
tremdavo iš savo respublikos, 
nes juos laikė vienybės ir mo
ralinio gyvenimo ardytojais. Pvz. 
173 m. pr. Kristų iš Romos bu

nų tautoms plūstant į jos pasie
nius ar į ją pačią ir krikščiony
bei sklindant plačiuose jos plo
tuose. Tuo būdu kūrėsi Vakarų 
Europa erdvėje, kur maišėsi Rol 
mos imperijos gyventojai su 
ateiviais germanais. Iš amžiais 
vykusio romanų ir germanų tau
tų mišinio kilo naujas Vakarų 
pasaulis. Nors politiškai jis bu
vo susiskaldęs, tačiau sudarė 
vieningą kultūrinę dvasinę bend
ruomenę, nes jį jungė ta katali
kiška Romos Bažnyčia. Senasis 
imperijos centras Roma tapo ir 
naujo vakarietiško pasaulio cent
ru. Ji buvo vis dar “caput mun- 
di”, atseit, centras pasaulio, ku
riame dar buvo gyva Romos im
perijos idėja. Pastaroji neatmez- 
gamai siejosi su Bažnyčia ir bu
vo didžiausias Vakarų pasaulio 
vienybės ramstis. Iš likusios Ro
mos imperijos idėjos supranta
mas bandymas ją atgaivinti ir 
tikrovėje, kai Karolis D. vaini
kavosi Romoje imperatoriumi 
(800 m.).

Vakarų, o ir Vidurio Europos 
ateičiai buvo reikšmingas įvy
kis, kai nue ’X -a. tos tariamai 
atgaivintos Romos imperijos 
centru pasidarė Europos centri
nė valstybė Vokietija. Tai atsi
tiko po vokiečių karaliaus Oto
no I vainikavimosi imperatoriu
mi Romoje 962 m. Nuo to laiko 
iki pat XIX a. pradžios vokie
čių karalius — vienintelis Vaka
ruose — puošėsi imperatoriaus 
karūna. Jis buvo laikomas Ro
mos cezarių įpėdiniu ir tuome
tinio krikščioniškojo pasaulio 
viršininku. Kaip popiežius buvo 
viršininkas visuotinės Bažnyčios, 
taip imperatorius — tos ideali
nės, nesamos imperijos galva pa
sauliniuose dalykuose. Tuo bū- 

vo ištremti epikurėjai filosofai 
— Alicėjus ir Filisco; 161 m. pr. 
Kristų buvo ištremti filosofai 
kartu su rektoriais: 155 m. pr. 
Kristų Romos senatas išvarė 
garsius graikų filosofijos atsto
vus Carneade, Diogeną ir Crito- 
lao, pakaltintus suvedžiojimu ir 
galvosenos išreipimu. Ir impe
rijos laikais, kai dar nebuvo iš- 
blėsusios kaikurios gyvos filo
sofų doktrinos liekanos, juos iš
tiko toks pat likimas; užtenka tik 
prisiminti Vecpasiano (75 m. po 
Kristaus g.) trėmimus.

Čia matome ypatingus sutapi
mus tarp senovės Romos ir 
gimstančios krikščionybės. Kaip 
kitur esu pasisakęs, tie sutapi
mai nebuvo vieninteliai. Smer
kimas kankinimų dėl idėjos, 
lengvo pasipelnymo, gyvybės pa
aukojimas visų labui buvo ran
damas pačioje seniausioje ro
mėnų istorijoje ir aukso amžiaus 
respublikos laikais. Kaikurios 
romėnų dorybės buvo net kilnes
nės už pirmųjų krikščionių. Man 
rodos, galėčiau daryti tokią iš
vadą: kai Roma buvo tikra Ro
ma, ji buvo labai arti krikščio
nybės, skirtinga nuo Romos pir
maisiais imperijos amžiais, kai 
vyravo graikų bei M. Azijos įta
kų priemaišos. Imperijos laikų 
romėnai persekiojo krikščionis, 
nes jau buvo praradę savo seno
lių dorybes. Krikščionybė būtų 
buvusi geriau suprasta — nesa
kau priimta — Decijaus Muro, 
Cincinato ir Atilijaus Resolo 
laikais, negu Agrippinos. Pop- 
pėios ir Messalinos valdymo 
metais.

Kad ir jausdamas nepakan
tą filosofams, Paulius grįždavo 
i seniausias romėnu tradicijas, 
kurias jis laikė (tikrovėje tai pa
sitvirtino) to nelemto protinio 
susmukimo priežastimi. Vieton 
tu pirmykščiu filosofijos sklei
dėju Paulius užsidegusiai prieš
pastatė Krvžiaus “benrotvstę”.

Tš G. Panini knygoc “Poetai 
ir šventieji”. Sulietuvino

dr. P. Mačiulis 

du susidarė dvi krikščioniškojo 
pasaulio viršūnės — Regnum et 
Sacerdotium, kaip jos viduram
žiais buvo vadinamos.

Faktinai ta viduramžių impe
rija tebuvo Vokietija ir jos ka
raliui bei imperatoriui, bent iš 
vardo, priklausė ir Italija. Ka
dangi šis kraštas buvo ir popie
žiaus buveinė, tai dėlto kildavo 
kivirčai ir net atviros kovos tarp 
tų dviejų viršūnių. Nors abi 
krikščioniškojo pasaulio galybės 
laikytos lygiomis, tačiau iš tik
rųjų pirmavo Romos popiežius, 
nes jis atstovavo tam pasaulio 
vienijančiam pradui — Bažny
čiai. Tik per Bažnyčią, ne per 
imperiją, vakarinės valstybės, 
kaip Prancūzija, Anglija, Skan
dinavijos kraštai, iš mahometo
nų jungo išsivadavusios Ispani
ja ir Portugalija buvo Vakarų 
krikščioniškos bendruomenės 
nariai.

Vakarų romaniško-germaniš- 
ko pasaulio pirmykštė siena ry
tuose siekė Elbės upę, rytinius 
Alpių pakraščius ir šiek tiek Bal
kanus. Toliau į rytus plačiai 
driekėsi slavų pasaulis. Baltijos 
jūros pietryčiuose tūnojo įsiter
pę aisčiai. Slaviškojo pasaulio 
dalis, šliejusis prie Vakarų, da
bar mėgstama vadinti Vidurio 
(ar Rytų Vidurio) Europa. Daug 
reiškė šiai slaviškai Europos da
liai, kad ji vakariniu kaimynu 
turėjo vokiečių imperiją ir dar 
pradžioje su centru, esančiu prie 
Elbės upės. Mat, prie tos upės 
valdęs germanų saksų kunigaikš
tis tapo beveik pirmuoju vokie
čių karaliumi bei imperatoriu
mi. Saksų karaliai bei impera
toriai, turėdami atramą Vakarų 
krikščionyse, pradėjo plėsti savo 
valdas silpnuose slavų kraštuose 
į rytus nuo Elbės ir Alpių. Pra
dėtas tas šimtmečius trukęs
vyksmas, kuris nuo XIX a. pra
džios vadinamas lenkuose kilu
siu terminu “Drang nach Osten”. 
To vyksmo eigoje gretimos sla
vų tautos, kaip lenkai, čekai ir 
i slavu tarpa įsibrovę vengrai 
bei dalis Balkanų slavų, įsijun
gė į Vakarų pasaulį.

Tai pačiai Vidurio Europai 
priklaususioms aisčių giminėms 
ypač daug reiškė tas vokiškasis 
“Drang nach Osten”. Iš jo atsi
rado du vienuoliški kariški ordi
nai aisčių pakraščiuose. Aisčių 
nelaimė ta, kad abiejų ordinų 
nariai nebuvo vienuoliai misijo- 
nieriai, o kariai, bandę prievar
ta įjungti aisčius į krikščioniš
ką vakarietiška bendruomenę. 
Tai jiems iš dalie ir pavyko. Va
kariniai aisčiai (prūsai) ir šiau
riniai (busimieji latviai) atsidū
rė jų valdžioje. Taikliai paste
bėjo šiaurinių aisčių būseną Or
dino valdžioje popiežius XIII a., 
pavadinęs jų kraštą “Terra ma- 
riana”.

(Bus daugiau)

EXPO jaunimo 
stovykla

Montrealis laukia, laukia lie
tuviško jaunimo rugpjūčio 26 d. 
Naudokitės šia vienintele proga 
aplankyti EXPO ir pastovyklauti 
kalnuose. Nesirūpinkite apie 
Lietuvių Dienų nakvynes. Sto
vyklautojai turės rezervacijas iš 
anksto, rugsėjo 2, 3, 4 dienomis. 
Ne tik lakstysime per paviljo
nus, bet taip pat turėsime pro
ga nagrinėti stovyklos temą 
“Bendruomenė ir jaunimas”. Ką 
gi mes padarėm nuo Pasaulio 
Jaunimo Kongreso? Kokia mū
sų ateitis Bendruomenėje? Sto
vyklautojų skaičius ribotas iki 
100. Vietų dar yra. Skubėkite! 
Sukrapštykite $5 ir siuskite: 
KLB. Jaunimo Sekcija, 146 Clo
se Avenue. Toronto 3. Ontario, 
arba Jūratė Ceponkutė, 68 In
dian Grove, Toronto, Ontario.
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<1 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
“LAISVOJO PASAULIO LIETU

VIŲ LITERATŪRA 1945—1967 M.” 
jau baigiama rinkti ir pradedama 
laužyti “Draugo” spaustuvėje Čika- 
goję. Knygą leidžia “J Laisvę” fon
das. Mūsų literatūros žanrus ir jų 
problemas apibūdina šių autorių 
straipsniai: J. Girniaus, A Vaičiu
laičio, K. Keblio, R. Silbajorio, St. 
Santvaro, V. Kulboko ir C. Grince- 
vičiaus.

ENRIQUE RYMA-RYMAVIČIAUS 
režisuota muzikinė komedija “EI pe- 
queno Abesedario” (“Mažasis Abė- 
cėlininkas”), vaizduojanti šių dienų 
jaunimo gyvenimą, susilaukė didelio 
pasisekimo Corrientes teatre Buenos 
Aires, Argentinoje.

VYTAUTAS SERE LIS, jaunas 
Australijos lietuvių dailininkas, su
rengė individualias savo darbų pa
rodas Melburne ir Adelaidėje. Abi 
jos susilaukė nemažo australų dėme
sio. Kažkuriuos jo darbus parodė 
vietinės televizijos stotys, o kriti
kai jam pranašauja daug žadančią 
ateitį.

BRONIAUS JONUŠO naujausią 
kūrinį — dainą “Pakelsim vėliavas į 
dangų” sudainavo Čikagos skautai, 
pradėdami vasaros stovyklą “Rako” 
stovyklavietėje, Custer, Mich.

ČIKAGOS DIENRAŠTIS “DRAU
GAS” paskelbė dailiosios prozos (ro
mano, apysakos) septynioliktąjį kon
kursą su tradicine $1.000 premija. 
Siužetą pasirenka patys autoriai. 
Rankraštis turi būti parašytas ma
šinėle, nemažesnis kaip 200 romani
nio formato puslapių. Slapyvardžiu 
pasirašyti rankraščiai iki š.m. lapkri
čio 1 d. imtinai siunčiami šiuo ad
resu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, “Draugas”, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, Ill. 60629. Premiją gavęs au
torius be papildomo honoraro pir
mosios laidos teisę perleidžia “Drau
gui”, įskaitant teisę spausdinti dien
raštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu.

NANCY-LI, Kinijoje gimusi lie- 
vaitė, garsėja kaip dainininkė Argen
tinoje, Rosario miesto televizijos lai
dose.

HENRIKAS ŠALKAUSKAS, lietu
vis dailininkas, Australijos Dabarti
nio Meno Draugijos konkursinėje pa
rodoje Melburne laimėjo augščiau- 
šią $1.000 premiją už akvarelę, ku
rią ne tik vertintojų komisija, bet 
ir spauda pripažino geriausiu kūriniu 
šioje parodoje.

ALDONA STEMPUŽIENfc, mezzo- 
sopranas, po sėkmingo koncerto Los 
Angeles Lietuvių Dienos programo
je ruošiasi dainų ir arijų rečitaliui, 
kuris įvyks rugsėjo 24 d. Klevelando 
muzikos instituto salėje.

VINCĄ JOMANTĄ, lietuvį skulp 
torių Australijoje, ilgu pasikalbėji
mu atžymėjo Melburno dienraščio 
“The Herald” bendradarbis Noel 
Hawken, primindamas skaitytojams, 
kad 44 m. amžiaus skulptorius yra 
lietuvis, sukūręs lietuvišką šeimą, 
namuose kalbąs lietuviškai. V. Jo
mantas gimė Kaune, mokėsi Tėvų jė
zuitų gimnazijoje. Karo audros at
blokštas į Vokietiją, Australijon at
važiavo 1948 m. Pradžioje buvo lin
kęs į grafiką ir litografiją, vėliau 
susidomėjo skulptūra. 1961 m. buvo 
pakviestas dėstytojo pareigoms į ka
rališkąjį Melburno technologijos ins
titutą, kur šiuo metu jis yra skulp
tūros skyriaus vedėjas. Jo skulptūros 
puošia fontaną Kanberos universite
to kieme, kasyklų bendrovės pastatą 
Broken Bill, daugelio meno mėgėjų 
rinkinius. Individualios savo darbų 
parodos V. Jomantas dar nėra suren
gęs, nes skulptoriui ji sudaro dide
lę problemą, šiuo klausimu V. Jo
mantas “The Herald” bendradarbiui 
pareiškė: “Mes nesame kaip tapyto
jai, galį parengti daug darbų ir ti
kėtis, kad juos nupirks. Skulptūra 
reikalauja daug laiko. Medžiagos la
bai brangios. Mums reikia užsakymų, 
pasitikėjimo..Savo darbo studi
ją V. Jomantas yra įsirengęs garaže.

LIETUVIŠKĄ MUZIKĄ transliuos 
Jamaikos radijo stotys — Radio Ja
maica ir Jamaican Broadcasting Co. 
Lietuvių, latvių ir estų plokšteles sto
tims nuvežė BATUN — Baltic Ap
peal To United Nations viceprez. dr. 
R. Paegle, latvis. Joms buvo įteik
tos dvi lietuviškos plokštelės — kank
lių muzikos ir tautinių šokių, kuriuos 
įgrojo Stuttgarto simfoninis orkest
ras. Iš Jamaikos dr. R. Paegle parsi
vežė vietinės muzikos plokštelių, ku
rios bus panaudotos baltiečių radijo 
programose.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
TIKIMYBIŲ TEORIJOS SPECIA

LISTŲ seminare Palangoje šiemet 
dalyvavo apie 150 matematikų iš vi
sos Sovietų Sąjungos. Lietuvai atsto
vavo 40 mokslininkų, augštųjų mo
kyklų dėstytojų ir 11 Vilniaus univer
siteto penkto kurso gabiausių studen
tų. Fizikos ir matematikos instituto 
direktorius dr. Vyt Statulevičius pa
darė pranešimą apie tikimybių teo
rijos ribines teoremas, Vilniaus uni
versiteto rektorius prof. dr. Jonas 
Kubilius kalbėjo tema “Tikimybinės 
skaičių teorijos problemos”. B. Gri
gelionis ir maskvietis A. Siriajevas 
paruošė bendrą paskaitą “Valdomie
ji Markovo procesai” Programoje — 
11 paskaitų. Pirmasis toks vasaros se
minaras matematikams Palangoje bu
vo surengtas 1960 m.

I TOLMINKIEMĮ IŠVYKO Vil
niaus universiteto studentų grupė, 
vadovaujama istorijos mokslų kandi

dato A. Tautavičiaus, atlikti sudėtin
gų archeologinių kasinėjimų. Jų pa
grindinis tikslas yra surasti K. Done
laičio kapą ir jo kaulus. Mokslų Aka
demijos lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas yra pasiryžęs pagal rastą 
kaukolę atkurti tikslų būrų dainiaus 
portretą. Šiuo klausimu rūpinasi spe
ciali mokslinė komisija, kurios vado
vas yra filologijos mokslų daktaras 
L. Gineitis. Archeologinės ekspedici
jas dalyviai taipgi rinks medžiagą 
apie K. Donelaitį ir jo epochą.

PAVEIKSLŲ GALERIJA paverstos 
Vilniaus katedros eksponatus papil
dė 10 senųjų gobelenų, kurių didžią
ją dalį Leonas Sapiega 1666 m. buvo 
padovanojęs katedros kapitulai. Lig 
šiol juos saugojo valstybinis dailės 
muzėjus Vilniuje. Restauravimo dar
bus 1955-57 m. atlikę Leningrado 
Ermitažo muzėjaus spacialistai ant 
dviejų gobelenų rado raides “J v 
Z”. Iš jų tenka daryti išvadą, kad 
tie gobelenai — “Maldyklos pašventi
nimas” ir “Saliamono teismas” buvo 
austi garsaus flamandų audėjo Jokū
bo vau Zoineno dirbtuvėse Briusely
je 1640-50 m. Keturi gobelenai — 
“Euridikės bėgimas nuo gyvatės”, 
“Panas ir Siringa”, “Apolono ir Pa
no varžybos”, “Apolonas ir Dafnė” 
atstovauja Ovidijaus “Metamorfozių” 
siužetams. Piešinius šių audinių se
rijai paruošė garsus XVII š. flaman
dų peizažistas Z. d’Artua. Gobelene 
“Lapių medžioklė” jaučiama ryški 
Rubenso kūrybos įtaka. Didžiausias 
ir meniškiausias gobelenas yra dau- 
giafigūrinės kompozicijos audinys 
“Vadų kavalkada”.

LIETUVOS FIZIKŲ KONFEREN
CIJA įvyko Kauno politechnikos ins
titute. Augštųjų mokyklų dėstytojai, 
moksliniai darbuotojai, mokslinių 
institutų bendradarbiai ir vidurinių 
mokyklų fizikos mokytojai svarstė 
teorinės ir matematinės fizikos, bio
fizikos, puslaidininkių fizikos proble
mas, aptarė fizikos mokymo klausi
mus. Dvi dienas trukusią konferen
ciją atidarė Vilniaus universiteto 
prof. P. Slavėnas.

PRAHOJE ĮVYKUSIAME ketvir
tajame tarptautiniame architektų 
kongrese dalyvavo du lietuviai — 
Architektų Sąjungos valdybos pirm. 
J. Vaškevičius ir Kauno skyriaus 
pirm. S. Abramauskas. Pranešimą 
apie lietuvių architektų patirtį, de
rinant naujųjų rajonų architektūrą 
su senamiesčiais, padarė J. Vaškevi
čius.

IŠ MONTREALIO GRĮŽĘ VITRA- 
ŽININKAI Algimantas Stoškus, An
tanas Garbauskas ir Kazys Morkū
nas gavo stambius užsakymus iš 
Maskvos. A Stoškus kuria didelį vit
ražą naujam kino teatrui, A. Gar
bauskas — liaudies ūkio parodai, K. 
Morkūnas su Stepu Kazimieraičiu bai
gia vitražą Dailės fondo prekybos sa
lonui Maskvoje.

KAZYS JURŠYS, 70 m. amžiaus 
lietuviškos scenos veteranas, mirė 
birželio 11 d. Aktoriaus kelią velio
nis pradėjo 1921 m. “Vilkolakyje”, 
o vėliau perėjo į režisūrą. Apie 40 
spektaklių yra pastatęs Kaimo, Šiau
lių ir Klaipėdos dramos teatruose.

EDUARDAS BALSYS, Kompozito
rių Sąjungos pirmininkas, yra pra
dėjęs kurti baletą pagal M. Sluckio 
novelę “Vėjų pagairėje” ir operą 
pagal J. Grušo dramą “Profesorius 
Markas Vidinas”. Šiuos stambesnius 
kūrybinius darbus jam teko atidėti 
ir griebtis smulkesnių, kuriuos dik
tuoja Spalio revoliucijos penkiasde
šimtmetis. Tokiems priklauso “Dai- , 
na apie Leniną”, muzika “Lietuvos” 
ansamblio programai, kantata berniu
kų chorui “Ąžuoliukas”.

VYTAUTAS GRIVICKAS, Vilniaus 
operos ir baleto teatro baletmeiste
ris, Turkmėnijos Machtumkulio var
do teatre pastatė baletą “Sausvėjo 
žuvimas”, kuriam muziką sukūrė 
turkmėnų kompozitorius Carys Nury- 
movas. V.Ksfc

Sol. Virgilijus Noreika, gastro
liuojąs Amerikoje su rusų meni
ninkų grupe
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Lietuvių skautų veikla

DUNDAS — BROCK
fL9M įmokėti, 6 kambarių, dvie

jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$19.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvtea skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parito.
BLOOR — ST. CLABENS,
1X900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, atominiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7400 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.

ta:
$8.000 {mokėti, 10 kambarių atski-

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

• Romuvoje pereitas savaitgalis 
buvo gražus ir darbingas. Pasiruošta 
penktajai stovyklai, kuri prasideda 
ateinantį šeštadienį, liepos 15 d., ir 
tęsis dvi savaites, iki liepos 30 d. 
Pirmąją savaitę stovyklaus apie 300 
skautų-čių. Antrąją savaitę šį skaičių 
padidins skiltys iš JAV, atvykstančios 
į sukaktuvinę Romuvos džiamboretę.

• Dėmesio stovyklautojams! Atei
nantį šeštadienį atvykę į Romuvą 
prašomi tvarkingai registruotis prie 
vartų. Palapinių išdavimą tvarkys va- 
dovai-vės. Pirmas stovykloje maiti
nimas — pavakariai — 3 vai. p.p. 
Iki to laiko verčiamasi atsivežtais 
užkandžiais. Nepamiršti pasiimti val
giui asmeninių indų iškyloms, vir
vių, sąsiuvinių ir pieštukų. Stovyk
los atidarymas sekmadienį po pamal- 
dų.

• Jei kas turėtų atliekamų šaukš
tų, šakučių bei peilių ir galėtų tai 
padovanoti skautams-tėms — atvež

ėte į Romuvą, veždami vaikus. Sto
vyklos vadovybė butų už tai labai 
dėkinga.

• Sukaktuvinis Romuvos penkme
čio didysis laužas — liepos 22 d. 
Iš anksto stovyklos vadovybė kviečia 
visus šį savaitgalį rezervuoti Romu
vai.

• Liepos 1 d. Dominion Day pa
rade dalyvavo Rambyno tunto skau
tai su vėliavomis. Vadovavo ps. P. 
Regina.

• Romuvos komiteto pirm. ps. 
Gediminas Stanionis nepaprastu 
darbštumu vadovaudamas Romuvos 
darbams per visus penkeris stovyk
lavietės gyvavimo metus, paaukojęs 
ir aukodamas visą savo laisvalaikį 
skautų-čių stovyklavietės reikalams 
— sukakties proga susilaukia ypatin
go visų stovyklaviete besinaudojan
čių dėmesio. Malonu jį šia proga vi
siems pristatyti ir visų vardu pa
reikšti brolišką ačiū. Č. S.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų vasaros stovykla pra

sideda sekmadienį, liepos 23 d. Užsi
registruoti stovyklon laikas baigiasi 
liepos 16 d. Stovykla bus suskirsty
ta į dvi grupes: vyresniųjų — nuo 
12 metų, ir jaunesniųjų — iki 12 m. 
Abiem grupėm bus atskiros progra
mos ir atskiros vadovybės. Vadovų 
sąstatas jau sudarytas. Dar trūksta 
2 šeimininkių. Ponios sutinkančios 
virtuvėje kas antrą dieną dirbti, pra
šomos paskambinti J. Stankaičiui, tel. 
782-3003. Stovykla šiais metais įsi
gijo indus, užtat stovyklautojam in
dų vežtis nereikės. Iš kiekvieno sto
vyklautojo bus imama po $1 indų 
įsigijimui. Stovyklos metu, liepos 26 
d., bus vykstama į Stratfordo Šeks
pyro festivalio “Merry Wines of 
Windsor” pastatymą. Kelionė kainuos 
$3 ir bilietas — $2.50, viso — $5.50. 
Vykstantiem stovyklon pasiimti vis
ką, ką pasiimdavot kiekvieneriais me
tais. Turį muzikos instrumentus, pra
šomi atsivežti. Informacijas stovyk
los reikalais teikia: Toronte — V. 
Kolyčius, Hamiltone — B. Juozapa
vičienė.

Dar kartą primenama, kad būtinai 
reikia iš anksto užsiregistruoti.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W.
DVBIE - BLOOR, $S.OOO įmokėti ir 

viena atvira skola balansui; 7 
kambarių atskiras namas, kvad
ratinis planas, garažas

WINDERMERE - BLOOR, apie $7.
000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
namas, dvi virtuvės, alyvos šildy
mas, garažas, namas be skolų.

RUNNYMEDE - GLENLAKE, $10.

Tel. RO 7-5454

B. SAKALAS
Darbo telaf. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

jimuL
BABY POINT - WARREN PARK, 

$5.000 įmokėti, gražus 7 kamba
rių mūrinis namas, kvadratinis 
planas, užbaigtas rūsys, platus 
sklypas, garažas su privačiu įva
žiavimu. Greitai užimtinas.

BABY POINT-JANE, $13.000 įmo
kėti, 7 kambarių, atskiras šiurkš
čių plytų namas, užbaigtas rūsys, 
garažas su privačiu įvaŽavimu.

HIGH PARK - BLOOR, $30 000 
įmokėti, Šešiabutis (sikspleksas), 
maždaug 12 metų senumo, 4 ga
ražai; viena skola balansui.

HIGH PARK AVE., nepertoli nuo 
Bloor, 8 kombarių atskiras aamas, 
2 virtuvės ir 2 prausyklos, gara
žas, gilus sklypas.

MIMICO, pilna kaina tik $65.000, 6 
butų atskiras mūrinis pastatas, 
garažai, gera pinigų investacija — 
duoda apie 10% gryno pelno.

GEORGIAN BAY, apie $5.000 įmo
kėti, 1000 pėdų privataus ežero 
kranto, iš viso maždaug 30 akrų, 
90 mylių nuo Toronto, graži žu
vinga vieta.

SPRINGHURST BEACH, gražus ant 
ežero kranto 6 kambarių vasarna
mis; gilus šulinys, visi patogumai, 
puikus sklypas lietuvių mėgiamoj 
vietoj.

HIGH PARK, apie $60.000 įmokėti, 
21 buto apartamentas, vos keleto 
metų senumo, virš $31.000 meti
nių pajamų, graži vieta.

$34.000 METINIŲ PAJAMŲ, 23 bu
tų apartamentas vakaruose, šva
rus viduje, apie 10 metų senumo; 
viskas išnuomuota 100%.

000 įmokėti, 8 kambarių presuotų 
plytų atskiras namas, didelis kam
barys rūsyje, garažas su tikrai pla
čiu įvažiavimu.

ALHAMBRA - BLOOR, $10.000 įmo
kėti, 10 kambarių atskiras namas, 
2 prausyklos, 3 virtuvės, netoli 
Bloor, puiki nuomavimo vieta.

PRINCE EDWARD-BLOOR, $10.000 
įmokėti, puikus didžiulis 7 kamba
rių vienaaugštis (bungalow), už
baigtas rūsys su atviru židiniu, 
privatus įvažiavimas su dvigubu 
garažu, puiki, rami vieta.

GRENADIER Rd. - RONCESVAL
LES, $10.000 įmokėti, 17 kamba
rių atskiras namas, 4 vonios, 4 vir
tuvės, vandens alyvos šildymas, 
dvigubas garažas, viena atvira sko
la 10-čiai metų.

WINDERMERE - BLOOR, $10.000 
įmokėti, dviejų butų po šešis 
kambarius atskiras namas, priva
tus įvažiavimas su dvigubu gara
žu, reikalingas remonto.

VAKARUOSE, tiktai apie $10.000 
įmokėti, puikus vos 3 metų senu
mo dvibutis (dupleksas); kiekvie
nas butas yra 4 miegamųjų (7 
kambarių) ir turi po dvi 4 dalių 
prausyklas, garažai su privačiu 
įvažiavimu, labai geras pirkinys, 
ypač didesnei šeimai arba nuomo

Liepos 1 mirė Portugalijos 
ilgametis garbės vicekonsulas ir 
Toronto konsularinio korpuso 
vicedekanas Verner R. Willem
sen. Lietuvos gen. konsulas J. 
Žmuidzinas ir Ponia atlankė pa
šarvotą velioni ir pareiškė jo ar
timiesiems užuojautą. Tenka pri
siminti, kad velionis reiškė nuo
širdžią simpatiją Lietuvai. 1963 
metais vasario 16 proga jis at
siuntė mūsų gen. konsului du 
didžiulius lietuviškų spalvų gė
lių vazonus į Royal York vieš
butį, kur vyko Lietuvos gen. 
konsulo priėmimas. Velionio sū
nus Richard M. Willemsen yra 
Domininkonų respublikos gar
bės gen. konsulas Toronte ir ve
dęs lietuvaitę.

“Tėv. žiburiai” neišeis liepos 
27 d. Sekantis “TŽ” numeris yra 
paskutinis prieš atostogas. Lie
pos 27 d. savaitėje laikraštis 
atostogauja — neišeis. Skelbi
mus paskutiniam numeriui pra
šome atsiųsti ne vėliau liepos 14 
dienos.

Lankėsi redakcijoje: Ponai T. 
A. žebartavičiai iš Windham 
Centre, Ont. Apmokėdami pre
numeratą jie dar pridėjo $10, 
auką; A. B. Mažeika su ponia 
bei uošviu N. Kulikausku iš Niu
jorko, aplankę Expo 67, pakeliui 
Į Niagara Falls. A. B. Mažeika 
yra žinomas Niujorko liet, veikė
jas, liet, radijo bendradarbis; 
kun. St. Raila, Liet. Kat. Šalpos 
reikalų vedėjas iš Maspeth, N.Y.

Ateitininkų stovyklai registra
cija baigiasi liepos 16 d. Smul
kesnės informacijos “Ateitinin
ku žiniose”.

Adv. Arthur Maloney savo 
įstaigą perkėlė į naują vietą šiuo 
adresu: 250 University Ave., Sui
te 802, Toronto 1, Ont. Įstaigos 
telefonas paliktas tas pats kaip 
ir anksčiau, būtent: EM 3-5453.

V. Tamulaitytė bus jauniau
sia prelegentė mokytojų studijų 
savaitėje Dainavoje liepos 30 iki 
rugp. 6 d. Ji nušvies jaunosios 
kartos požiūrį į tautinį jaunuo
menės auklėjimą ir lituanistinių 
mokyklų problemas šių dienų 
šviesoje. Jaunimo organizacijų 
vadovai ar jų atstovai kviečiami 
mokytojų studijų savaitėje daly
vauti. Įsiregistruoti prašoma 
šiuo adresu: Mr. J. Tamulis, 
7031 S. Maplewood Ave, Chica
go, Ill. 60629.

A.a. Arturas Kaselis. Praeitos 
savaitės pradžioje Toronto poli
cija lietuviškose įstaigose teira
vosi apie rastą negyvą a.a. Ar
tūrą Kaselį, 54 m. amžiaus. Ve
lionis rastas negyvas. Policijos 
manymu jis mirė akcidento ne
laimėje. Tau tarpu nieko dau
giau nepatirta: ar rados jojo gi
minių ar pažįstamų, kur ir kada 
jis palaidotas.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
• Nauja Jūrų Skautijos vadovybė 

Visą pavasarį užtrukę rinkimai nese
niai pasibaigė. Rinkimų išdavos yra 
sekančios: Inkaro Tarybos pirm. jvs. 
Algirdas Aglinskas, 6452 So. Sacra
mento A. Chicago, Ill 60629; I. T. 
nariai: jvs. dr. Kęstutis Aglinskas, 
Chicago; vs. Lidija Čepienė, Elon Col
lege, NC.; jvs. Leonas Knopfmileris, 
Chicago; js. Stepas Makarevičius, 
Long Beach, CaL; jvs. Vladas Petu- 
kauskas, Cleveland; vyriausia skauti
ninke — js. Aldona Gasnerienė, Chi
cago; vyriausias skautininkas — js. 
Edmundas Vengianskas, Chicago; 
Korp! Gintaras c.v. pirmininkas (ren
kamas Korp. narių) sen j. v. v. Ričar
das E. Mačiulis, Chicago. Garbės gy
nėjas — jvs. Vytautas Čepas, Elon 
College, NC. Garbės Teismo pirm, 
jvs. Herbertas Stepaitis, Toronto; G. 
teismo nariai: jvs. Bruno Stundžia, 
Weston; jvs. Vladas Šarūnas, Toron
to. Kontrolės komisija: pirm, jb vv. 
inž. Vytautas Tzbickas, Westwood, 
Mass.; nariai — jb. vv. Vytautas Jur- 
gėia, Boston; jb. v.v. Edvardas Micku
ms, Dorchester, Mass. Naujai per
rinktoji vadovybė savo pareigas eis 
iki 1968 metų, šiuometinis svarbiau
sias rūpestis yra pravesti jungtinę 
stovyklą 45 metų veiklos sukakčiai 
pažymėti. Stovykla vyks Kanadoje, T. 
pranciškonų stovyklavietėje.

Dieninė stovykla imigrantų 
vaikams. International Institute 
of Metro Toronto šiemet pradė
jo naują programą — dieninę 
vaikų stovyklą miesto ribose — 
D. B. Hood pr. mokyklos ir 
Fairbanks Community Centre 
rajone (Dufferin ir Eglinton). 
Stovykla veiks nuo liepos 24 iki 
rugpjūčio 18 d. kasdien nuo 9 
vai. ryto iki 4 vai. p.p. Joje bus 
žaidimų, sportinė ir kalbos mo
kymo programa, šiemet šalia 
anglų kalbos norintieji taip pat 
galės lavintis italų ir graikų kal
bose. Stovyklos mokestis už 4 sa
vaites yra $30 už vaiką. Kreiptis 
telefonu 924-6621.

Dr. A šapokaitė šeimos rate
lyje susižiedavo su inž. V. ši- 
peliu iš Montrealio

P. Lubys, lietuviškos baldų 
dirbtuvės savininkas, iki rugpjū
čio 9 dienos atostogauja.

Lietuviai šimtmečio parade. 
Toronto apyl. valdybos iniciaty
va Kanados šimtmečio parade, 
liepos 1 d., Toronte taip pat da
lyvavo lietuviai. Reprezentatyvi- 
ne atdara mašina, tautiniuose 
drabužiuose važiavo 4 lietuvai
tės. Auto mašina buvo atžymėta 
plakatu “Lithuanians”. Apyl. 
valdyba dėkinga L Kaliukevicie- 
nei už auto mašiną, o taip pat 
lietuvaitėms D. Girčiūtei, A. Kai
rytei ir L. Tešerskytei už gra
žią lietuvių reprezentaciją.

Grįžo V. G. Meilai. Iš šeimos 
artimųjų patirta, kad Vytautas 
Meilus ir ponia iš Tokijo atos
togų atvyko į Kanadą ir apsi
stojo netoli Perry Saund prie 
Joseph ežero vienoje vasarvietė
je. V. Meilus yra Kanados emi
gracinėje tarnyboje ir Tokijo 
mieste Japonijoje yra Kanados 
emigracijos biuro vedėjas.

MANN&MARTEL
REALTORS

Tel. 249-7691
ISLINGTON — THE KINGSWAY, 
$36.900, ideali vieta gydytojui arba 
dantistui, dvigubas garažas ir įva- 
aavimas, sklypas 90’xl40>.
DUNDAS — VARSITY,
$22.900, 6 kambariai per du augš- 
tu, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 9 me
tų senumo.
LAKESHORE — KIPLING, 
$26.000, visiškai atnaujintas na
mas iš vidaus, naujas plasteris ir, 
medžio darbas, 2 virtuvės, 2 prau-i 
syklos, garažas, arti susisiekimo, 
krautuvių ir viešbučio.
EAST DR. — SCARLETT RD., 
$25.000, atskiras 1% augšto plytų< 
namas, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, švarus na
mas; savininkas išsikelia.

1928 Weston Rd.
BATHURST — WILSON
$19.000. atskiras. 5 kambariai, ga
ražas. sklypas 42’xl50’. $5.000 įmo
kėti.
JANE —LAMBTON,
$12.000 pilna kaina, medinis priva
tus įvažiavimas, vieta garažui, skly
pas 30’x90’.
- CO — ROYAL YORK Rd, 
[šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 {mokėjimu, 8 au
tomobiliams paikinimas, 5-ki butai 
2-jų miegamųjų, geros pajamos.
ROYAL YORK RD.—LAWRENCE, 
$23.900, 9 kambariai, atskiras mū 
rinis namas su garažu, dideli 
kambariai, 3 prausyklos, {mokėti 
$5—7.000; didelei šeimai, tinka nuo- 
mojimui.

luiiui

Naujųjų demokratų suvažiavimas

PASITEIRAUKITE ML KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

PR. KERBERIS
Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

St. Vaupšas
Darbo teL 249-7691 Namų tel 244-3519

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-140 ir 440-7
Antr.10-140
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -140 ir 440 - 7
Penki 10-140 ir 440-8
Oešt.9-12
Sekm. 940 • 1

1966 M. GRUODŽIO 31
BALANSAS — $2,344,396. 
1966 M. PELNAS — $41,286.
5%% UŽ ŠERUS, 
4%% UŽ DEPOZITUS 
100% SAUGUMAS

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
BLOOR • ROYAL YORK RD.
$7.000 įmok., mūrinis, vienaaukštis 
(bungalovas) 5 kamb., įrengtas rū
sys, garažas ir privatus įvažiavimas. 
Prašo $22.500.
JANE - BABY POINT
$8.000 įmok., 7 kamb., mūrinis, ats
kiras, vand. alyva šildymas, šoninis 
įvažiavimas, garažas. Rami gatvė, ar
ti kraut, ir susisiekimo.
BLOOR - RUNNYMEDE
$10-000 įmok., mūr., atskiras, 7 di
deli kamb. per du aukštus, 2 virtu
vės, 2 vonios, privatus įvažiavimas. 
Ideali vieta, arti mokyklų ir susisie
kimo.
INDIAN RD. - GLENLAKE
$10.000 įmok., 7 kamb. per du aūkš-

Tel. 534-9286
tus, kampinis namas, įrengtas rūsys, 
garažas ir privatus įvažiavimas. Arti 
kraut, ir požeminio susisiekimo. Na
mas be skolų.
COOKSTOWN VILLAGE 
$10-15.000 įmok., 100 akrų gražus 
ūkis, tik 33 mylios nuo Toronto, 
prie gražaus upelio, 90% dirbama 
žemė, 9 kamb. mūr. gyv. namas ir 
kiti pastatai. Geros išmokėjimo są
lygos.
SUNNYSIDE - CONSTANCE 
$5.000 įmokėti, gražių plytų, atski
ras, 10 kambarių, 2 vonios, 2 moder
nios virtuvės, 2 įrengti kambariai 
rūsyje, privatus įvažiavimas, gara
žas, keturi kambariai pirmam augš
te, geras nuomojimuL

S. J OKU
Tel. 534-9286 namų: 537-2869

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161

BLOOR - RUNNYMEDE $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 didelių kam
barių per du augštus (tikras dvibutis - dupleksas), 2 garažai, privatus įva
žiavimas. Liks viena skola balansui.
INDIAN RD. - BLOOR $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 kambarių, pirma
me augšte 4 kambariai, vandeniu - alyva apšildomas, rūsys baigtas, 2 gara
žai, 10 pėdų, šoninis įvažiavimas, prašoma $33.000; liks viena skola balansui 
10 metų atdara. ___
ST. CLAIR - OAKWOOD $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 17 didelių kam
barių, 4 moderniškos virtuvės, garažas, privatus įvažiavimas.
ISLINGTON • DUNDAS $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 miegamųjų, 8 
metų senumo, garažas, privatus įvažiavimas, prašoma $33.000.
BATHURST - EGLINTON $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kambarių dvi- 
butis-dupleksas, vandeniu-alyva apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas, 
gražus, didelis kiemas. Liks viena skola balansui 10 metu atdara.

Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
judomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar-

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys. 

LE 1-1161, namų 783-2105

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
liucijų, bet jos nevieną nuste
bino savuoju švelnumu. Blaiviau 
galvoj antiems demokratams, ma
tyt, buvo aišku, kad jų parti
jai labiausiai kenkia nereali ir 
nelogiška užsienio politika, ku
ri nedaug kuo tesiskiria nuo 
Kremliaus peršamos propagan
dinės linijos. Galutiniame rezul
tate Vietnamo karo klausimu 
buvo priimta švelnesnė rezoliu
cija nei 1965 m. suvažiavime. Ji 
reikalauja, kad Amerika sustab
dytų Š. Vietnamo bombardavi- 
mą/o Š. Vietnamas pradėtų tai
kos derybas. Apie amerikiečių 
kariuomenės dalinių atitrauki
mą iš P. Vietnamo šį kartą ne

buvo užsiminta. Ekonominių rei
kalų 12 punktų rezoliucija taip
gi yra palyginti labai švelni, nes 
joje nekalbama apie didžiųjų 
įmonių suvalstybinimą, o pasi
tenkinama įtaigojimu, jog reikia 
įsteigti specialų fondą, kuris rū
pintųsi pramonės plėtimu ir jo 
finansavimu kanadiškais dole
riais. Panašų fondą jau yra siū
liusi ir liberalų partija. Iš to da
rytina išvada, kad naujieji de
mokratai pasuko į dešinę, atsi
sakydami kaikurių marksizmo 
doktrinų. NDP pirmininku bu
vo išrinktas James Renwick, o 
vadu sekantiems dvejiems me
tams suvažiavimo dalyviai per
rinko T. C. Douglas.

MOKAME
4^% už depozitus 
5Y2% numatyta už Šerus

DUODAME 
mortgičius iš 614% 
asm. paskolas iš 7%

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

_______I 
Margis Dru g Store

JOHN V. MARGIS, PhmH.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums < 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuve 
RONCESVALLES SPORT STORE 
Sav. J. Šarūnas ir J. Dambrauskas 

295 Roncesvalles Ave., teL 53&1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

780 Queen St W. ______ _

K O*T/S • ------------- 'Vestuvinės nuotraukos
—- ---- - Meniškos vaiku nuotraukos

------ - Portretai ir kl

AL. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

HIGH PARK GATVE, $27.500 pilna kaina; 8 nepereinami kambariai, 3 vir
tuvės, 2 prausyklos, geras sklypas.
GLENLAKE GATVĖ, $3.000 įmokėti, vienas atviras mortgičius balansui, 6 
gražūs kambariai, garažui vieta.
KENNETH GATVĖ, $2.000 įmokėti, atskiras namas, 7 kambariai, garažui 
vieta; prašoma kaina $24.000.
HEWITT GATVĖ, $45.000 prašoma kaina, 3-jų šeimų didelis namas, 3 vir
tuvės, 4 prausyklos, geras įvažiavimas, dvigubas garažas.
BATHURST - EGLINTON, keturbutis (Fourplex) originalus, gražus pasta
tas po 5 kambarius butai; įmokėti apie $25.000; balansui vienas mortgičius.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Shidžeto 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 A MORTGAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

70 akru žemės (ca. 40 akr. parko su upeliu) 28 mylios nuo Toronto, prite 
Newmarket, tinka sklypams ar iškilmingai rezidencijai. Kaina tik $23.000. 
92 akru žemės prie Sutton, 48 plento ir provincijos parko (ca. 49 mylios 
nuo Toronto). Ideali vieta sklypams (priekis virš 4200 pėdų)- Ca- 12 akrų 
apsodinta pušynu, ca. 8 acr. žvyro; ca. 70 acr. derlingos; 2 šaltinio prūdai;
2 kalneliai pašliužininkams. Galima pirkti ir po 10-20 akrų.
3 pigūs ūkiai po 100 akrų prie Wasagos. Geri pastatai; derlinga žemė ir 
netoli vandenio (lietuvių paplūdimio).
$2.500 įmokėti Davenport - Laughton, 6 šviesūs kambariai; gerų plytų; iš
ilginis koridorius, garažas, priimtinas mortgičius balansui.
$6.000 įmokėti, bungalovas (plytų) Mimico, moderni virtuvė, užbaigtas po
būvių kambarys rūsy; priv. įvažiavimas; puikus sodas su krūmais ir gėlėm. 
$20.000 įmokėti didelis plytų 4 šeimų apartamentas, po 5 kamb.; vande
niu apšildomas. Didelis sklypas, prie įvažiavimo. Vienas mortgičius 
balansui palikiminis pardavimas, St Clair rajone.

1082 BLOOR St. W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įval-
A rkme vietose tr įvairia kaina. Prašome ak kreiptis pas ima.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortfi&ų.
Vyt. Merkia J. Keškelis A. BHudžiut Alv. (Mieldoiukė) WlstoaU
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1967 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
TORONTO MIESTO PARKŲ I* POILSIO SKYRIUS, ORAU6E SU TORONTO MU

ZIKŲ DRAUGIJA, REMIAMI MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONtS FONDO IR 

“TORONTO DAILY STAR", PRANEiA SEKANČIA PROGRAMĄ:

2.30 v.p.p. High Park 
2.30v.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

Sekmadieni, liepos 16

— The Queen’s Own Rifles orkestras.
— Originals Club orkestras.
— Eddy Graff ir jo Džiazo orkestras.
— vargonų rečitalis su Ronnie Padgett
— Murray Ginsberg ir jo orkest Įvairenybės
— Populiari simfonija — su dir. Guiseppe 

Agostini, svečias sol. Louis Quilico.

Pirmadienį, liepos 17

8.30 v.v. Ramsden Park —kadriliaus šokiai. Bob Scott orkestras.

8.00 v.v.
8.30 v.v.

Antradienį, liepos 18
Allan Gardens —Karališko pulko orkestras.
Withrow Park —kadriliaus šokiai. Bob Scott orkestras.

Trečiadienį, liepos 19

12.15 v.p.p. N. Phillips Sq.

8.30 v.v. Riverdale Park

8.30 v.v. Ramsden Park

8.30 v.v.
8.30 v.v.

Monarch Park
Dufferin Gr. Prk.

— Eddy Graff ir jo orkestras — viešnia sol. 
Sheila Guthrie.

—The Travellers—svečiai sol. Vikki Taylor 
ir Al. Cromwell.

— šokiai po dangaus žvaigždėmis. 
Johny Lindon ir jo orkestras.

— kadriliaus šokiai. Bob Scott orkestras.
— kadriliaus šokiai. Angus McKinnon ork.

7.30 v.v.

8.00 v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v.

Ketvirtadienį, liepos 20
Eglinton Park — Henry Cuesta Dixieland orkestras — 

Paul Hoffert kvartetas.
N. Phillips Sq. — The Johny Lombardi programa.
High Park — kadriliaus šokiai. Bob Scott orkestras.
Kew Gardens —kadriliaus šokiai. Al. Aylward orkestras.

Sekmadienį, liepos 23
2.30 v.p.p. High Park — H.NLC.S. York orkestras.
2.30 v.p.p. Kew Gardens — The Toronto Symphony orkestras.
2.30 v.p.p. Willowvale Park — Murray Ginsberg ir jo ork. Įvairenybės.
5.30v.p.p High Park —vargonų rečitalis su Ronnie Padgett
7.30 v.v. Earlscourt Park — Shan Clifford grupė.
8.00 v.v. Exhibition Park — Populiari simfonija su dirg. Albert 

Pratz, viešnia sol. Elona Kombrink.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti\ d su 9arn,n*M kokybe ir kainomis.
2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. ij 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiuite

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau 1 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kL Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z 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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

MOLSON EXPORT
Kanados labiausiai perkamas alus

DIDINGAS
ALUSy’

didžiam krašte

MOLSON'S
I

Jaunavedžiai
Vyras, plaudamas indus, klau

sia žmoną:
— Ar tavo motina tavęs ne

mokė indų plauti?
— O taip, mielasis, mokė, bet 

tik tam atvejui, jeigu nerasčiau 
sau vyro.

Tarptautinė kalba
— Kas yra “esperanto”?
— Tarptautinė kalba.
— 0 kur ja kalbama?
— Niekur. Parinko Pr. AL

CALGARY, ALTA
LIETUVIŲ BENDRUOMENES 

valdyba š.m. liepos mėn. 23 d., sek
madienį, p.p. Jutelių vasarvietėje 
“Baravykas” rengia lietuvišką išvy- 
ką-gegužinę. Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti, taip pat pasi
kviesti svečių. Bus muzika, Veiks ge
ras bufetas. Tankiame.

Lietuvių Bendruomenės valdyba

Sauit S. Marie, Ont.
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

Kaminskienės laidotuvėse sėkmingas 
Hamiltono, Ont, rangovas Antanas 
Liaukus. Šio sezono mūsų kolonijos 
nevainikuotas žuvininkų karalius yra 
tautietis Balys Švilpa, kuris nese
niai Mississagi upėje (apie 80 mylių 
į rytus nuo čia) sugavo virš 40 sva
rų eršketą (“sturdžių”). J. Sk.

231 -2661 233-3323

P. BARAUSKO AGENTŪRA

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

International 
Driving School 

WALDI
Centrini jttnijo 691 St.,

Tol. RO 2 - 2100

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

■. Mokome su standartinėmis, 
sutomatinėmis transmisijomis

Ir Volkswagsnais.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Aven Toronto 

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

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

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

430 BATHURST STn 
tel WA 14225 arba WA 4-1061

f SPECIALIOMIS VASARĄ 
J SUMAŽINTOMIS KAINO- 
f MIS I LIETUVĄ

Muitas ir išlaidos apmokėta. Gavė
jas nieko nemoka. Puikiausios 
kokybės gaminiai. Pasinaudokite 
šia proga. Atsiminkite, kad vasara 
jau čia. Kol jūsų giminės gaus 
šias dovanas, bus jau ruduo ar 
net žiema, štai tos populiariau
sios ir vertingiausios dovanos:

ITALIŠKI NAILONO 
LIETPALČIAI

1 LIETPALTIS
Pilna kaina _______ $23.30 JAV.
2 LIETPALČIAI.
Pilna kaina _______ .$36.30 JAV.
3 LIETPALČIAI.
Pilna kaina _______ $51.20 JAV.
Vyriški armoteriški — mėly
nos, tams, žalios, tams, rudos ir 
juodos spalvų. Jūs galite užsaky
ti vien tik lietpalčius arba, jei 
norite, dar galite ką nors pridėti, 
kad būtų didesnis siuntinys.

Dabar jūs galite užsisakyti šiuos 
itališkus lietpalčius ir sau labai že
ma $12.90 JAV kaina. Visoje Ame
rikoje jų pristatymas yra veltui

SPECIALIOS BATELIŲ > 
KAINOS

2 poros puikiausių odinių bate
liu, vyriškų ar moteriškų.
Pilna kaina ____________ _$33.80

MEZGIMO SIŪLAI
Labai reikalaujami SSSR 

3% sv. puikiausių vilnonių siūlų. 
Pilna kaina$31.50

3% jardo vyriškam kostiumui 
vilnonės medžiagos 100% vilnos, 
įvairių spalvų. 
Pilna kaina $31.50

3 jardai MOTERIŠKIEM ŽIEM. 
PALTAMS M E D Ž IAGOS 100% 
vilnos, Įvairių spalvų.
Pilna kaina _____________$36.50

SPECIAL A-l
3% jardo vyriškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilnos, įvairių 
spalvų, 3 jardai satininio pamu
šalo, 1 nailoniniai marškiniai.
Pilna kaina ____________ $43.80
MOTERIŠKAS EKONOMIŠKAS 

SIUNTINYS
3 jardai žiem. paltui medžiagos, 
100% vilnos, įvairių spalvų, 3' 
jardai žieminei suknelei medžią- 
gos 100% vilnos, įvairių spalvų. 
Pilna kaina _____________$4830
Prašykite nemokamo katalogo, 
kuriame rasite ir kitų siuntinių 

vasaros metu sumažintomis kai
nomis.

UŽSAKYKITE DABAR TIK FER 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010 U.S.A.

GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ o 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 te!. 277-0814

—ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taiamn 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

UNEMPLOYMENT
INSURANCE
(nedarbo drauda)

dabar apima beveik visus dirbančius

ŪKIUOSE, GYVULININKYSTĖJE,

DARŽININKYSTĖJE, ŠILTNAMIUOSE,

DAIGYNUOSE, VAISIŲ, DARŽOVIŲ

IR GĖLIŲ AUGINTOJUS.

darbininkai:
Jums svarbu sužinoti, ar galite gauti nedarbo 
apdraudos globą, kuri jau Įvesta žemės ūkio

darbdaviai:
Jei samdote darbininkus atsiminkite, kad yra 
nuostatai, karių privalote laikytis.
Jūsų interesas tuojau sužinoti apie visas taisykles, 
liečiančias jūsų darbininkų nedarbo draudą.

Gaukite pilnas informacijas tuoj pat 
jūsų artimiausioj įstaigoj

UNEMPLOYMENT
INSURANCE
COMMISSION
GOVERNMENT OF CANADA

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont. 

Savininkas V. BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• paternauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt. reikalus be 

atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

NOTARAS

A. LIŪ DŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D.
Varnų, ūkių ir betkuriu verslo

uarymaSj mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų n augštas.

(Idfimos H Howard Pork Avanse) 
Pnemimo laikas: kasdien nuo 10 v^. Nd 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

DR. E. ZUBRIENI
DANTŲ GYDYTOJA 

1177 BLOOR ST. WEST 
(prie Duodas)

Telefonai LE. 24188

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

(prie Geoffrey St.)

Darbo valandos: kasdien 10 v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OD.

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

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

L. LUNSKY, R.0

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

.Automatinis eiesaa vaiymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1786 BLOOR ST. W. (prio Keele)
Priėmimo vatandos:

pirmadieniais Ir trečiadieniais 2—9 V. Vw 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5^0 vaL

Telefonas EO. 6-1272

DR. Ve J- MEiLUViENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vaL vak. (pagal susitarimų).

Kabineto telefonas LE. 44411

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS

1882 BLOOR ST. W., Toronte

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampos Bloor 4 BatiiwO 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

’ draudimo Įstaiga

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

769-4612
769-4131



Lietuvaitės šimtmečio parade Toronte

«TTORONT®w

Lietuvių Skautų Brolijos buv. jūrų skautų skyriaus ve
dėjui ir ilgamečiu! vadovui jūrų vyr. sktn. VLADUI 
ŠARŪNUI mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią, brolišką užuojautą —

LSB Jūrų Skautų skyrius, 
vedėjas jūrų sktn. Br. Juodelis 

ir vadija

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju šv. Jono Kr. Par. chorui ir vi
siems, lankiusiems mane ligoninėje ir namuose, už gė
les, gausias dovanas ir linkėjimus greitai pasveikti —

S. Kalūzienė

Sv. Jono Kr. par. žinias
— Šį savaitgalį prasideda pa

rapijos stovykla. Į Gerojo Ga
nytojo stovyklą yra užsiregistra
vęs nemažas skaičius stovyklau
jančių. Prašoma visus geros va
lios tautiečius parodyti supra
timo, o reikalui esant, ir pagal
bos įvairiuose stovyklos reika
luose. Stovyklos vadovus ir sto
vyklautojus pavedame Gerojo 
Ganytojo tėviškai globai.

— Pamaldos stovyklavietėje 
Springhurste s e k m a d i e niais 
vyksta 10 ir 11 vai., o Toronte, 
parapijos bažnyčioje taip pat to
mis pat valandomis, šį sekmadie
nį 12 vai. mūsų bažnyčioje tu
rės pamaldas baltgudžiai kata
likai.

— Už a.a. Silvestrą Nalivaiką, 
velionio 2 metų mirties proga, 
pamaldos laikomos: šeštadienį 8 
vai. rytą ir sekmadienį 11 vai. 
Šv. Mišias užsakė velionio žmo
na ir dukra.

— Sutuokta: Donatas Kataus- 
kas ir Gennifer I. Mail.

— Pakrikštyta: Romas Petras 
Garbaliauskas.

Gerojo Ganytojo stovykla šią 
vasarą veiks nuo liepos 15 d. 
iki rugpjūčio 7 d., tris savaites. 
Vaikai stovyklom registruojami 
iš anksto klebonijoje, o stovyk
los metu — stovyklavietėje pas 
stovyklos komendantą. Pagei
daujama, kad pinigai už stovyk
lautojus būtų sumokami stovyk
loje komendantui arba jo paskir
tam atstovui. Stovyklavimo kai
nos yra sekančios: vienam sto
vyklautojui už savaitę — $20, už 
.2 savaites — $35 ir už 3 savaites
— $50; dviems stovyklautojams 
už 1 savaitę — $35, už 2 savaites
— $60 ir už 3 savaites — $85;
trims stovyklautojams už 1 sa
vaitę ----- 40, už 2 savaites —
$75 ir už 3 savaites — $105. 
Stovyklautojai prašomi pasiimti: 
pagalvę, antklodę ir porą pa
klodžių arba miegamąjį maišą; 
šventadieniškų drabužėlių ap
rangą; stovyklinių, paprastų- 
sportinių drabužių (vėsioms die
noms ir šaltiems vakarams). Jei 
kas turi, tepasiima muzikos inst
rumentus, piešimo reikmenis ir 
vieną kurią savo mėgstamiausią 
eilėraščių ar apysakų knygutę. 
Valgiui indų bei Įrankių atsivež
ti nereikia. Tėvai, pristatydami 
vaikus, prašomi atvežti šeimos 
apdraudos numerius ligoninei 
bei daktarui. Stovyklos adresas: 
Camp of Good Shepherd, R.R. 
3, Stayner, Ont., tel. 112 (705), 
428-6533.

— Lietuviai važiuoją šį sa
vaitgalį į Wasagą, kurie apsiimtų 
nuvežti stovyklautojus i Gerojo 
Ganytojo stovyklą, prašome pa
skambinti i šv. Jono par. klabo- 
niją.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

Seštadienj: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 
Oakville, Ont, Kanada; 

Sekmadieni: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos** dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

SWANSEA RAJONE išnuomoja
mas butas iš dviejų kambarių, su 
arba be baldų, vyresnio amžiaus mo
teriai. TeL 762-8591.

SPRINGHURSTE IŠNUOMOJAMAS 
vasarnamis su visais patogumais nuo 
rugpjūčio 12-27 d. Teirautis dienos 
metu teL: 233-6367, vakare 279-5076.

BLOOR-DUNDAS RAJONE išnuo- 
mojamas 3 arba 2 kambarių ir vir
tuvės butas. Galima užimti nuo lie
pos 3 d. Tel. 531-6005.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety I/eague. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

1076 BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame 

Eug. Kuchalskį ir jo šeimą, Lie
tuvoje žuvus jo broliui Leonui.

— Šį penktad., 7.30 v.r. laiko
mos Mišios už a.a. Silv. Nalivai
ką; užpr. p. Nalivaikienė su duk
ra; šeštad., 9 v.r. — už a.a. VI. 
Šarūną; užpr. p. šarūnienė su 
vaikučiais.

— Mišios sekmadieniais vasa
roj antiems Wasagoje ir T. pran
ciškonų stovyklavietėje — 11 v. 
ryto. Išpažintys klausomos prieš 
Mišias.

— Kadangi T. pranciškonų 
stovyklavietė N. Wasagoje aukš
toje ir smėlingoje vietoje ne
žiūrint praėj. savaičių liūčių ir 
apylinkės vasarviečių apsėmimo, 
vaikučių stovykla praėj. šešta
dienį pradėta be trukdymosi. 
Vasaroja 170 vaikučių iš To
ronto, Įvairių Kanados vietovių 
ir net iš Jungt. A. Valstybių^ 
Stovyklai vadovauja T. Paulius, 
o kapelionauja T. Rafaėlis. Lin
kime gražaus oro, gero poilsio 
ir Dievo maloningos rankos vi
sus apsaugoti nuo nelaimių.

— T. Placidas iš atostogų jau 
grižo ir Įsijungė i parapijos dar
bus.

— T. pranciškonų vienuolyne 
atostogauja J. A. Valstybėse gi
męs lietuvis vienuolis benedik
tinas Tėv. Juozapas Butkus. Jis 
profesoriauja viename kalidžiu- 
je N. J. valstybėje.

— Pakrikštyta Antano ir Ma
ri i os Sutkaičių dukrelė Angela 
Marija. Tėvelius sveikiname, o 
mažytei linkime daug Dievo ma
lonių.

Springhursto vasarvietėje, ne
toliese Gerojo Ganytojo stovyk
lavietės, “Huronia Handicrafted 
Gifts” krautuvėje, Kanados šimt
mečio proga liepos 8 ir 9 d.d. 
vyko meno ir rankdarbių paro
da bei demonstracija. Joje, be 
kitų kanadiečių menininkų, su 
savo medžio skulptūromis daly
vavo ir dail. Jokūbas Dagys.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man liepos 

1 d. suruoštą staigmeną atvykimo iš 
Lietuvos pas savo mylimą vyrą Al
biną proga. Reiškiu didelę padėką St. 
Catharines Vienuolyno vir. T. Be
nediktui Bagdonui, iniciatorėms, pri- 
sidėjusiems dalyvavusiems, sveikinu
siems. ir už turtingą, gražiai paruoš
tą stalą ir brangią dovaną. Didelis 
ačiū pp. Bieliūnams, Bušauskams, 
Adomynams, Skeivelams, Kalainiams, 
K. J. Grigams, šetikams, Stankams, 
Stundžiams, Katosonavams, Tarvy
dams. Meškauskui, Vickosui, Vaitkui, 
Zosinui, Pusliams, Kazragiams, Galdi
kams. Agnė Panumienė

WASAGA BEACH — SPRING
HURSTE, vas. Šiluva Northview gat
vėje, lietuvių rajone, išnuomojami 
kambariai su visais patogumais. LE 
2-3459 arba vietoje.

EXPO NAKVYNĖS
Išnuomojami kambariai privačiame name. Visai arti parodos. 

Daug vietos mašinoms pasistatyti.
126 De Tourainez Longueuil. Tel. 674-7038

EXPO 67 NAKVYNĖS
Erdvios patalpos (dvibutis) iki 6 asmenų grupei ir pavieniams Mont- 

realyje arba prie Montrealio vasarnamyje.

Rašyti J.'Biauzdziūnas, 7360 N. Gaudais, Ville St. Leonard,

Montreal 35. Que. Tel. 2544678

Vykstantiems į pasaulinę parodę

Išnuomojame 6 kambarius rezidenciniame rajone, netoli nuo parodos. 
Kaina nuo S6 dienai. Turime vietos automobiliams.
J. Skučas, 6966-44th Avenue, Rosemount —

Montreal 36, P.Q. Canada. Tel. (514L722-6152

EXPO 67 NAKVYNĖS
Rezidenciniame Montrealio rajone, prie Decarie Expressway, 15 min. 
nuo Expo, atskiri kambariai vien parodos svečiams rezervuotame 
bute. Kambarys vienam asmeniui S6, dviem — $10 ir sekantiem 
asmenim — po $2. Taip pat geros sąlygos norintiems atostogauti 

moderniame vasarnamyje Laurentian kalnuose.
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, N.D.G., MONTREAL 28, 

QUE., CANADA, TEL. 1-514-4824094.

krautuvė
MEAT

Tel. LE 5-1258335 Roncesvalles Avė, Toronto.
Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiukai 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas 
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE €OD viloje

All K I f“ 87 Bay Osterville,
A I ji J|\Įr“ Cape Cod., Mass., 02655 USA

1-^ ■ X v/1 X1— 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 Roseaale St., Boston, Mass., 02124, USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONE — 
Cape Cod, Marija Jansonas.

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

LIETUVIAI TURISTAI, lankan
tieji Niagaros krioki) ir apylin
kes labai patogiai gali apsistoti 
motelyje “SHADY MOTOR 
COURT” 2194 Niagara Falls 
Bld., Tondawanda. N. Y., USA. 
Tik 15 min. nuo Niagaros krioklio.

PERSIUNTIMO ĮSTAIGA

Naujai atidaryta kirpykla 
Howard Park Barber Shop, 

2064 Dundas St W., Toronto.
Savininkas ir kirpėjas — 

Albertas šiaudinis.
Darbo valandos: nuo 9 ryto iki 7 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta.

480 RONCESVALLES AVĖ
TORONTO 3, ONTARIO

VASAROS ATOSTOGOMS
SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė su lietuvišku ar 
kitu raidynu, transistoriniai radi
jo aparatai ir kt Galite siųsti į 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:
J. L. GIEDRAITIS, 10 BARRY

DR., E. NORTHPORT, N.Y., 
11731, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

UŽDARYTA

mėnesio 20 dienos

mėnesio 7 dienos.

AUSROS STOVYKLA 
PRASIDĖJO

šeštadienį, liepos 8, staiga su
klegėjo Wasagos pakrantė ir 
miškas, kai į XI-ją Aušros sto
vyklą suplaukė apie 200 mergai
čių ir berniukų iš įvairių Kana
dos vietovių ir iš JAV.

Tėvas Paulius su Prisikėlimo 
parapijos nariais ir stovyklos rė
mėjais čia jau nuo gegužės mė
nesio statė papildomus pastatus, 
įrengė kai kuriuos pagerinimus, 
pačiame stovyklos viduryje, kur 
kiekvieną rytą pakeliama Lietu
vos trispalvė ir Kanados klevas, 
iš naujo išliejo iš cemento Lie
tuvos žemėlapį, kiekvienam sto
vyklautojui taip vaizdžiai prime-

EXPO 67 BUTAI
LAURENTIAN KALNUOSE ant upės kranto, prie švaraus ežero, 1 vaL 
iki EXPO 67. Kambariai arba atskiri butai su visais patogumais ir židi
niais. Ideali vieta šeimoms atostogauti ir parodą aplankyti, žemos kainos.

P. GAPUTIS, 7559 QUERBES AVĖ.,
Montreal 15, Que. TeL 272-8384

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St. W., 
(prie Gladstone). Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t. t. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti teL RO 6--8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (liepos 1—7 d.) atidaryta visą 
para — 24 valandas.

---- —__-rJ—

Lietuviška maisto gaminių

Pirmosios dienos įsikūrimo 
darbus baigiant, tėvas Paulius 
pristatė šią XI-sios Aušros sto
vyklos vadovybę: komendantas
— Aloyzas Kuolas, kapelionai
— tėvas Paulius ir tėvas Rafae- 
lis, berniukų vadovas — Bro
nius Vrublevičius ir Algis Stuo- 
pis, mergaičių — Irena Žemai
tienė ir Aldona Kuolienė, kultū
rinės programos ir tautinio ug
dymo — Juozas Stempužis, tau
tinių šokių — Roma Bilkytė, 
dainų mokytoja — Ona Krasaus
kienė, gailestingosios seserys — 
Aldona Zender ir Aldona Kuo
lienė, sporto vadovė — Nijolė 
Kėkštaitė, plaukymo — Gaila 
Kemiūtė, ūkvedys — Stasys 
Plučas, sekretorės — Danutė 
Jurkšaitytė ir Aušra Sapijonytė, 
užvaizdą — Antanas Baltrušai
tis.

Stovykla suteikia progos vy
resniojo amžiaus jaunuoliams, 
pasižymėjusiems lituanistiniuose 
dalykuose ar sporto šakose, ug
dyti savo asmenybes jaunųjų 
vadovų pareigose, šioje stovyk
loje jaunaisiais vadovais paskir
ti — Linas Stempužis, Robertas 
Schepens, Mindaugas Aistis, 
Paulius Stonkus, Almis Kuolas, 
Julius Stankevičius, Edis Stra
vinskas, Edis Stankaitis, Petras 
Plučas, Rita Radžiūnaitė, Nijo
lė Ruslytė, Ilona Janeliūnaitė, 
Jūratė Urbonaitė, Gunda Urbo
naitė, Nijolė Bočkutė, Laima 
Grigaitė, Dalia Priščeponkaitė, 
Vanda Plučaitė, Rūta Juzukony- 
tė. Gaila Kerniūtė, Dana Danai- 
tytė ir Ramona Ulbaitė.

Stovyklautojų mityba rūpinasi 
trylika šeimininkių — Marta Ju- 
rėnienė, Klara Plučienė, Bronė 
Maziliauskienė, Anelė Dubins- 
kienė, Marta Radžiūnienė, Ade
lė Karasukienė, Aldona Lukošie
nė, Elfie Raab, Marija Mockevi
čienė, Alesė Grigienė, Dzeja Kli- 
bingaitienė, Irena Paškauskienė 
ir Aldona Kryžanauskienė.

Nors dangus debesuotas, ir 
saulutė tik retkarčiais šypteli 
virš Naujosios Wasagos ir Auš
ros stovyklos, tačiau visų nuotai
ka gera, ir pirmajame lauže 
linksmai skambėjo lietuviška 
daina ir stovyklinis šūkis: Skam
bėk jaunystė ir daina, tra-lia! 
Čia sportas ir gamta, mūs širdį 
traukia Aušros stovykla. T. St.

Vėl protestas rusų 
paviljone EXPO 67
Rusų paviljono teatras, origi

naliai skirtas lengviems pasiro
dymams ir madų parodoms, vis 
panaudojamas ir propagandos 
tikslams. Tas pagaliau nusibodo 
ir eiliniams parodos lankytojams 
-kanadiečiams ir amerikiečiams, 
kurie pereitą savaitę pareiškė 
protestą, kai rusai bandė girtis 
savo laimėjimais Arktikoje. 
Kaip praneša Toronto dienraštis 
The Globe and Mail, publika, ne
galėdama kitaip kalbėtojo su
stabdyti. pradėjo ritmiškai ploti 
rankomis, garsiai kalbėti ir pa
galiau didelėmis grupėmis kel
dami triukšmą išėjo. Tą matyda
mi rusai programą nutraukė.

ir

----LIETUVIŠKA ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ

BUS

PADĖKA
Mirus mano mylimai žmonai 

mūsų mylimai mamytei Elenai Lac- 
kuvienei š.m. birželio 28 d., nuo
širdžiai dėkojame Gerb. §v. Jono pa- 
rap. klebonui kun. P. Ažubaliui už 
atkalbėjimą rožančiaus laidotuvių na
muose, gražias bažnytines laidotuvių 
apeigas ir gražų atsisveikinimo pa
mokslą; dr. Yčui už greitą ambu- 
lanso prisiuntimą ir aplankymą ligo
ninėje; ponui P. Liaukevičiui už 
gražų atsisveikinimo žodį kapinėse, 
prisiuntusiems gėles ir užsakiusiems 
šv. Mišias už mirusią, karsto nešė
jams, lankiusiems laidotuvių namuo
se ir palydėjusiems į amžino poilsio 
vietą-kapines, laidotuvių Turner & 
Porter Direktoriui už rūpestingą pa
tarnavimą. Ypatinga padėka priklau
so Petrui Gulbinskui ir Liudai And- 
riūnienei velionės mirties valandą ir 
tuoj po to skubiai mums padėjusiems, 
pertraukiant savo atostogas.

Nuliūdęs vyras, velionės sūnūs, 
dukros su šeimomis ir sesuo

nuo liepos
ARTI PRISIKĖLIMO parapijos iš

nuomojami su baldais 3 kamb. ir vir
tuvė, teL LE 66211.

rugpjūčio Reikalinga šeimininkė tabako nuėmi
mo laikui. Rašyti Al Lapenas RR6, 
Tillsonburg, Ont arba skambinti 
866-3484.
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SS MONTRE Afeuc
Šy. Kazimiero par. žinios

— Birželio 24 d. buvo sidab
rinis 25 metų vedybinis jubilė- 
jus Mamerto ir Adelės Vapsvų. 
Liepos 1 d. pas Vapsvus buvo 
ta proga iškilminga vakarienė. 
Dalyvavo gražus būrys kaimynų 
ir giminių.

— Mirė ir palaidota Toronte 
liepos 1 d. iš Sv. Jono Krykšty- 
tojo bažnyčios Elena Jonušienė- 
Lackuvienė: Antano Jonušo ir 
M. Kiniauskienės motina. Pas
kutinį kartą dar buvo atvykusį į 
Montrealį gegužės 21 d. atšvęsti 
savo 67 gimtadienį. Gili užuo
jauta pasilikusiems.

— Iš Argentinos Į Montrealį 
buvo atvykęs Tėvas Augustinas 
Steigvila, MIC, kuris visą sa
vaitę svečiavosi šv. Kazimiero 
parapijoje ir du sekmadienius 
talkininkavo kaip kunigas. Ačiū 
mielam svečiui.

— Liepos 1 d. atostogauti į 
JAV išvyko klebonas dr. F. Ju
cevičius, grįš liepos mėnesio ga
le.

— Kun. J. Gaudzė prašo visų 
parapijiečių, kad praneštų į kle
boniją apie ligonius, kuriuos rei
kia aplankyti ir aprūpinti Sakra
mentais ligoninėse arba namuo
se.

— Jau sugrįžo iš Lietuvos mū
sų parapijiečiai, kurie buvo nu
vykę į ten pasižiūrėti. Lietuvos 
grožis'sužavėjo, bet labai nuste
bino jaunimas, kuris daugumoje 
yra bedieviškas. Viena iš eks
kursijos dalyvių, kaip prakti
kuojanti katalikė, ir ten Mišių 
metu priėmė komuniją. Vėliau 
gatvėje vienas jaunuolis priėjo 
prie tos ekskursantės ir sako: 
“Kaip tu išdrįsai eiti prie Ko
munijos, kas tu per viena?”

— Montrealį aplanko nema
žai lietuvių iš JAV ir iš tolimes
nių Kanados miestų, visus vilio
ja Expo 67 paroda, dalis iš jų 
aplanko ir šv. Kazimiero bažny
čią.

— Šv. Kazimiero parapijoje 
svečiavosi iš Čikagos kun. J. Le- 
chavičius, kuris per 4 dienas sku
bėjo apžiūrėti EXPO — pasauli
nę parodą, tačiau nebuvo lengva, 
nes labai daug žmonių atvyksta 
ir todėliai susidaro didelės lau
kiančių eilės prie didžiųjų pavili- 
jonų.

— Montrealyje yra labai 
lengva gauti butus pas privačius 
žmones. Nevienas pasinaudojo ir 
buvo patenkintas. Nepažįstantie
ji Montrealio lietuvių, dažnai 
kreipiasi į Šv. Kazimiero ar į A. 
Vartų parapiją, kurių kunigai 
mielai rekomenduoja ir siunčia 
pas savus parapiečius.

— Šv. Mišios jau aukojamos 
pagal naujausius Vatikano nuro
dymus, kai kurie pakeitimai Mi
šiose praktiškai liečia tik kuni
gus.

— Kun. J. Gaudzė laukia at- 
siunčiant iš Ispanijos įkalbėtų 
juostelių, kurios buvo už
registruotos tarp 1961-63 metų 
Garabandalt Conchitos extasiu 
metu. Kada bus gautos magneto
foninės juostelės, Montrealio lie
tuviai turės progos išgirsti per 
lietuvišką radio valandėlę.

— Prasidėjus vasarai, daug 
parapijiečių vyksta į vasarna
mius, ir bažnyčios lankymas la
bai sumažėjo.

— Rinkliava praėjusio sekma
dienio $153.35.

— Kun. J. Gaudzė, lankyda
masis Europoje, domėjosi Gane- 
bendale Marijos apsireiškimo 
faktais: apžiūrėjo apsireiškimų 
vietovę ir susipažino su Madride 
esančiais dokumentais — gydy
tojų bei profesorių laiškais ir fo
tografijomis.

— Mokytojas Juozas Benius 
gavo konkursinę stipendiją ir 
nuo rudens studijuos McGill 
Universitete. K. J. Gaudzė

EXPO KAMBARIAI
Montrealyje išnuomojami kambariai, vienam asmeniui
6 dol., dviem 8 dol. Visai arti EXPO, prie didelio kelio. 

Galima naudotis virtuve.
J. Gabrusevičius, 5965 De Jumonville St.,
Montreal 5, P.Q. Tel.: (514)256-3018

I A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS

6695 - 35-to Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120

; EXPO 67 PASUS IR BONŲ KNYGUTES
* Montrealyje nusipirkite su žymia nuolaida darbo dienomis '
> Montrealio Lietuvių Kredito Unijoje "Lite", o sekmadieniais <
' po 10 vai. pamaldų Aušros Vartų parapijos spaudos kioske. '► Į 

"Lito", Aušros Vartų parapijos ir kiosko adresas:
1465 De Seve St., Cote St. Paul. Montreal 20, Que. ' 

dkdfci Ai A A A dh Jh AA.A dh A A A AAA A

Aušros Vartų par. žinios
— Užsakai: E. J. Smilgis-Smil- 

gevičius su C. Mary McKenna — 
užs. I ir II.

— Rinkliavos: birželio 18 d.
— $248, birželio 25, — 287.50. 
Nuoširdžiai dėkojame.

— Aukos baž. fondui: po $10: 
J. Burbienė, J. Burba, A. Vaite
kūnas, V. Išganaitis, K. Jasutis, 
Br. Abramonis, P. Kličius, $44
— B. Kasperavičius, $100 — 
N.N.

— Svečiai: klebonijoje vizita
vo T. Br. Markaitis, T. Jez. Pro
vincijolas. Lankosi kunigai J. 
Valkavičius, Brockton, A. Steig
vila iš P. Amerikos,, kun. Gedvi
lą, Montana. Sveikiname visus 
atvykstančius lietuvius svečius 
Montrealyje.

— Sveikiname L. Bendziūtę, 
sukūrusią šeimos židinį su D. 
Hitchcock.

— Dėkojame p. P. Girdžiuvie- 
nei už pasodintas gėles prie baž
nyčios įėjimo. Dėkojame p. Luk
šienei, M. Rugenienei už paau
kotas gėles bažnyčiai.

Montrealio ateitininkų ruošia
ma jaunimo vasaros stovykla 
“Baltijoje”, prie St. Donat. Que
bec, prasideda šį šeštadienį, lie
pos 15 d. Berniukai ir mergaitės 
iš Montrealio, Ottawos ir apylin
kių renkasi į stovyklą šeštadienį 
apie pietus. Stovyklos atidary
mas 2 vai. po pietų. Stovyklos 
vadovybę sudaro: kun. G. Kijaus- 
kas, S.J., stovyklos vadovas ir ka- 
pelionos; Sės. M. Margarita, va
karų programų ir darbelių vedė
ja; Sės. M. Bernadeta (iš Putnam, 
Conn.), dainos, stovyklos laikraš
tėlis; Kėtė Paužėnaitė-Gente- 
man, jaunučių vadovė, darbelių 
vadovės pageibininkė; Salvinija 
Gedvilaitė (iš New York. N.Y.), 
vyresniųjų mergaičių va
dovė, meno vadovė, sekretorė; 
Jonas Ladyga, ūkvedis, meno va
dovas; Linas Giriūnas, jaunes
niųjų berniukų vadovas, muzikos 
vedėjas, vandens sargas; Algis 
Rudinskas. berniukų vadovas, 
soortas, vandens sargas: Vida 
Kizerskytė, jaunesniųjų mergai
čių vadovė, žaidimai, vandens 
sargas; p. A. Zubienė. stovyklos 
virėja; p. Danutė Danienė (iš 
Otavos), virėjos padėjėja.

Stovykla baigiasi liepos 22 d.. 
šeštadieni: 10 vai. ryto pamaldos 
ir po jų iškilmingas stovyklos už
baigimas. Išvažiuojama po pietų. 
Tėveliai ir svečiai kviečiami at- 
silankyyti į vakarų programas, 
kurios prasidės maždaug 8 vai. 
vakaro.

Kanados Liet. Dienos ir lietu
vių dalyvavimo EXPO 67 proga 
yra išleistas stilingas ženklelis 
automobiliams, ženklelio auto
riai yra dailininkai T. Valius ir 
dail. Bukauskas. Atskiro ženkle
lio kaina, perkant per platinto
jus. yra 50 et., o užsisakant paš
tu 75 et. Užsisakoma šiuo adre
su: J. Siaučiulis, 6897 Mazarin 
St., Montreal 20, Que. Pageidau
jama, kad kiekvienoje apylinkė
je atsirastų bent vienas ženkle
lių platintojas, tuo palengvinant 
Liet. Dienos komiteto darbą.

KLB Krašto Valdyba




