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Kanados šimtmetis
“Čia sueina kartu dvi didžiosios Kanadą ikūrusios kultūros, čia įsi

jungia ir daugelis kitų kultūrų, taip ryškiai praturtinančių Kanados 
mozaiką. Čia, aš tikiu, pamatome, kad pagrindinė visuomeninio gy
venimo vertybė yra vieniems kitus pažinti, o pažinus, savo dvasiniais 
lobiais dalintis.”

L. B. Pearson, Kanados Ministeris Pirmininkas.
Liepos mėnesio pirmąją savaitę Kanados šimtmečio minėji

mas pasiekė kulminaciją, nes to mėnesio pirmoji diena yra ofici- 
jali Kanados įkūrimo data dabartinėje sistemoje; prieš šimtą metų 
tą dieną buvo paskelbtas dokumentas, oficijaliai sujungęs į vieną 
valstybinį vienetą šešias buvusias atskiras Britų kolonijas — 
Ontario (Upper Canadą), Quebecą (Lower Canada), New Bruns
wick, Nova Scotia, Prince Edward Island ir Newfoundland. Į va
karus nuo Ontario iki pat kalnų anuo metu buvo mažai baltųjų 
gyvenami plotai, o Pacifico pakraštyje esanti Britų Columbia iš 
pradžios į federaciją neįsijungė, šimtas metų valstybiniame gyve
nime yra, žinoma, dar nedidelis laikotarpis, bet, antrą vertus, Ka
nada, kaip tokia, ir yra žymiai senesnė už šimtmetį. Nekalbant 
apie indėnus bei eskimus, kurių buvimas Kanados žemėje siekia 
prieškrikščioniškąją erą, baltųjų dominuojama Kanada prasidėjo, 
kai 1497 m. J. Cabot įsmeigė Gaspe pusiasalyje anglų šv. Jurgio 
vėliavą ir kai 1605 m. prancūzų keliautojas ir karvedys S. Champ
lain, įplaukęs į dabartinės Kanados vandenis, paskelbė šį kraštą 
priklausantį Prancūzų karaliui Henrikui IV ir pastatė pirmąją 
baltųjų pilį dabartinėje Nova Scotia provincijoje.

Nuo anų dienų praėjo jau keli šimtmečiai. Pradžioje angliš
koji bei prancūziškoji Kanada kūrėsi ir tvarkėsi atskirais var
dais kaip savo karalijų kolonijos. Vėliau, sodybų sienoms suartė
jus, pakilo karai. Pagrindinis mūšis tarp anglų ir prancūzų Kana
doje įvyko dėl Quebeco tvirtovės 1759 m. Aršiame mūšyje, kuria
me žuvo abiejų pusių vadai, anglai tvirtovę užėmė, tuo būdu il
giems metams nulemdami šio krašto, kaip Britų Dominijos, liki
mą. Užvaldę visą anuo metu žinomą Kanadą, britai tačiau davė 
prancūzams gana plačią autonomiją, kurios pagrindu jie išlaikė 
savo kultūrą ir atskirą tautiškumą iki šiol. Tas Kanados dvitautiš- 
kumas buvo oficijaliai pripažintas ir žymiai sutvirtintas 1867 metų 
aktu, įkūrusiu Kanados dvitautę ir dvikalbę valstybę, kurios šimt
mečio'sukaktį šiomis dienomis ir minime.

Istorijos'ratui vis smarkiau sukantis, pastarojo šimtmečio 
eigoje Kanada, nors pasilikusi dvikalbė, palengva pradėjo darytis 
daugiatautė, šį naują faktorių įnešė dideliais kiekiais į šį kraštą 
atvykstantieji imigrantai iš daugelio Europos kraštų, b taip pat 
ir iš kitų kontinentų. Šiuo metu beveik penktadalis visų kanadie
čių yra naujausi ar kiek senesni imigrantai. Demokratiniame 
krašte, tai didelis procentas. Naujoji kanadiečių grupė yra pasi
dariusi nuoširdžiais šio krašto piliečiais. Išmokusi abi oficijalias 
kanadiečių kalbas ir pasisavinusi šio krašto gyvenimo būdą, nau
joji grupė Kanadą gerokai praturtino įvairiomis vertybėmis. Ne
kalbant apie darbo jėgą, kurią imigrantai davė įvairioms gyvenimo 
sritims, ši naujoji grupė įliejo į Kanados gyvenimą daugelį kultūri
nių vertybių, atsivežtų iš šimtmečių kultūros lopšio — Europos. To
je šviesoje labai prasmingi yra Kanados Ministerio Pirmininko L. B. 
Pearson aukščiau cituoti žodžiai, pasakyti klausantis karalienei 
Elzbietai II, atvykusiai į šimtmečio iškilmes. Į antrą šimtmeti Ka
nada įžengia kaip daugelio kultūrų mozaiką. Tų dvasinės kultūros 
lobių pažinimas ir jais pasidalinimas yra šio krašto didybė.

★ ★ *
Ta proga grįžkime kiek prie mūsų, lietuviškųjų, reikalų, šimt

mečio leidiniui mūsų surinktoji medžiaga rodo, kad lietuvių imi
gracija į Kanadą nėra tokia sena, kaip į J. A. Valstybes. Pirmieji 
lietuviai čia atvyko tik šio šimtmečio pradžioje, daugiausia iš Ang
lijos. Buvo jie nuoširdūs fizinio darbo darbininkai, atidavę Įvai
riems šiame krašte vykdytiems projektams daug jėgų. Palengva 
čia pradėjo atsirasti ir amatininkų, ir inteligentijos. Įveikę kelis 
sunkius pirmuosius imigracij'os metus, jie daugumoje savo vietą 
šiame krašte susirado. Už atsineštas vertybes ir atiduodamą darbą^ 
Kanada atsilygina ne tik materialinėmis gerybėmis ir socialine 
globa, bet, kas svarbiausia, suteikdama galimybę laisvai gyventi, 
turėti savo organizacijas, laisvą ir niekeno necenzūruojamą spau
dą, galimybę laisvai melstis savo pasirinktoje bažnyčioje ir sava 
kalba, galimybę savo vaikams perduoti senosios tėvynės kultūrą, 
kalbą ir papročius, žodžiu — galimybę būti, kaip Vydūnas pasa
kytų, sau žmogumi, šitokios galimybės neturi milijonai žmonių, 
esančių anoje pusėje įvairių uždangų bei sienų. Už tai Kanadai pri
klauso mūsų visų padėka, kurią mes viešai išreiškiame plačiai da
lyvaudami įvairiose šimtmečio minėjimo iškilmėse bei kitaip šimt
mečio proga šį kraštą pagerbdami. A. R.

KANADOS ĮVX!^L

LONDONO TILTAS KANADOJE?

Pasaulio įvykiai
PREZ. L. B. JOHNSONAS NUTARĖ PADIDINTI KARIŲ 

SKAIČIŲ P. Vietname, šį sprendimą rekomendavo savaitę Saigone 
viešėjęs gynybos sekr. K. McNamara. Manoma, jog artimiausiu 
laiku Į P. Vietnamą bus pasiųsta viena divizija su pagalbiniais 
daliniais — apie 35.000 vyrų. Iš prez. L. B. Johnsono pareiškimo 
teksto susidaro įspūdis, kad tikimasi gauti daugiau karių iš tų 
kraštų, kurie jau aktyviai dalyvauja Vietnamo kare. Amerikiečių 
pusėje kovoja 50.000 korėjiečių, 6.500 australų, 200 naujųjų 
zelandiečių, 2.200 filipiniečių ir 2.500 tailandiečių. Mažiausiai ka
rių yra davusi N. Zelandija, kurios visa kariuomenė turi tik 5.600 
vyrų. Karių trūkumą P. Vietname liudija komunistų įvykdytas 
aviacijos bazės Da Nang užpuolimas. Raketų ugnis sunaikino 20

Britanijos sostinė Londonas 
ruošiasi pakeisti nauju 136 me
tų senumo tiltą, kurį tuojau pat 
pasisiūlė nupirkti visa eilė se
nienų rinkėjų. Miesto savival
dybė sakosi pirmenybę norinti 
duoti Britų Bendruomenės kraš
tams. Senasis Londono tiltas su
domino du Kanados miestus. Ji, 
kaip šimtmečio projektą, norėtų 
įsigyti Viktorija Britų Kolumbi
joje ir Winnipegas. Viktorijoje 
tiltas būtų pastatytas per vidi
nį uostą, o Winnipege jis su
jungtų Raudonosios upės abu 
krantus. Abiejų miestų savival
dybės tiki, jog senasis Londo
no tiltas sutrauktų gausius bū
rius turistų. Didžiausią proble
ma sudaro ne finansinės išlaidos, 
bet pats tilto išardymas ir jo 
pervežimas Kanadon.

Guy Favreau, buvęs teisingu
mo ministeris premjero L. B. 
Pearsono kabinete, mirė Mont- 
realio ligoninėje, sulaukęs 50 m. 
amžiaus. Oficialia mirties prie
žastimi yra skelbiamas inkstų su
negalavimas. bet daugelis ko
mentatorių Įtaigoja, jog velio
ni i kapus nuvarė rietenos fe
deraciniame parlamente. Į po
litine arena kvebekieti G. Fav
reau Įvedė premjeras L. B. 
personas no 1963 m. rinkimų 
padaręs jį imigracijos ministe- 
rin. o vėliau atidavęs jam tei- 
cin?’”no ministerija. Velionis 
G. Favreau buvo šviesiausia 
žvaigždė iš Kvebeko, sutviskusi 

federacinės politikos padangėje. 
Daug kas tikėjosi, kad vieną die
ną jis gali tapti Kanados prem
jeru. kai ateis eilė šias pareigas 
užimti kvebekiečiui. G. Favreau 
politinę karjerą pakirto narko
tikų platintojo Rivard pabėgi
mas iš kalėjimo. Šį incidentą 
savo politinei naudai panaudojo 
konservatorių partija, reikalau
dama teisingumo ministerio gal
vos. Premjeras L. B. Pearsonas 
buvo priverstas paskirti jam ma
žiau reikšmingą Privy Council 
prezidento postą. G. Favreau, 
nusivylęs politinio žaidimo žiau
rumu. pasitraukė iš politinio gy
venimo.

Nežinomi vandalai Montrealio 
pasauinės parodos aikštėje nu
vertė nuo pjedestalo skulpto
riaus W. Aaltonen sukurtą gar
saus suomių bėgiko Paavo Nur
mi 1.400 svarų bronzinę skulp
tūrą, kurią i parodą buvo at
siuntusi Suomijos vyriausybė. Ji 
nareiškė griežtą protestą paro
dos vadovybei, nes skulptūrai 
iškilo palva. Protesto rašta Įtei
kė ir Kanados Olimpinė Draugi
ja reikalaudama sustiprinti sta
tulų apsauga. Pažeistos skulotū- 
ros savininkas Helsinkio mies
tas grasina ja išsivežti iš paro- 
dns. jeigu nebus parodvtas rei
kiamas dėmesys skulptūros ap
saugai.
Federaciniame narlamente kon

servatorių nartiios atstovai mė
gino sustabdyti $15 milijonų ver-

Daugelyje Kanados vietų gamtos grožis gerai derinasi su ekonomine nauda. Niagaros kriokliai yra ne 
tik pasaulinio grožio, bet jų vandenys suka ir stiprias elektros jėgaines

Kodėl draugai nepadėjo arabams?
Tragiški Art. Rytų Įvykiai pri

slėgė ne tik tiesiogiai karo ne
laimės ištiktuosius kraštus, bet 
ir atokiau stovinčiuosius.

Europa turi gėdytis savo bejė
giškumo, kai tokie Įvykiai vyks
ta jos pašonėje, o ji jiems ne
gali turėti jokios Įtakos, šitaip 
senojo žemyno nuotaikas susu
mavo žymusis europinio apsi- 
jungimo šalininkas vokietis 
Hallšteinas.

Bejėgės pasirodė ir Jungt. 
Tautos. Ir joms gėda.

Ką tada jau bekalbėti apie 
Sov. Sąjungą, kuri nepajėgė nei 
medžiagiškai, nei morališkai pa
remti arabų lemiamu metu? Ne 
arabai, bet už jų pečių stovėju
si Maskva pasirodė didžioji pra
laimėtoja.

Žinomas italų dienraštis “Cor- 
riere della sera” ne veltui ta 
proga rašė, kad tai buvo Rusi
jos kaip pasaulinės galybės pa
žeminimas. Art. Rytų krizėje ne
lauktai paaiškėjo, kad pasikeitė 
jėgų pusiausvyra. Sovietų atsi
likimą strategijoje laikraštis aiš
kina tuo, kad jie nesugebėjo iš
laikyti reikalingos pusiausvyros 
tarp branduolinių ir konvenci
nių ginklų.

Londoniškis “The Economist” 
tą pati išreiškė trumpai, bet 
vaizdingai: arai skraido, meškos 
— ne. Be abejo, arais ir meš
komis čia reikia suprasti abi di
džiąsias šio meto galybes: JAV 
ir SSSR.

Izraelio žvalgyba gerai numa
tė sovietinį paralyžių- Staigūs 
Tel Avivo aviacijos veiksmai rė
mėsi užtikrinimu, kad Sov. Są
junga nepajudės. Pajudėti bū
tų buvę tas pat, kaip susiremti 
su amerikiečiais toje srityje, ku
rioje sovietai gali veiksmingai 
pasireikšti, būtent, atominiu 
ginklu. Sovietai šiuo metu netu
ri konvencinių priemonių, kad. 
likdami nuošalyje, galėtų vesti 
ilgą, išsišakojusi ir brangiai kaš
tuojanti karą “per tarpininkus”.

Sovietai neturi priemonių pra
laužti užburtą “teroro pusiaus
vyros” ratą lokalizuotais tradi
ciniais karais ir tuo būdu pasi
lieka savo milžiniškos branduo
linės galybės belaisviai.

Ir taip sovietai po Kubos jau 
antrą kartą gavo patirti, jog bet- 
koks mėginimas pajudėti už savo 
imperijos ribų yra pasmerktas 
nepasisekimui. Pradedant Ber- 

tės Kanados karinę paramą Tan
zanijai, Afrikos valstybėlei. Jų 
teigimu. Kanados apmokyti tan- 
zaniečiai dalyvauja pogrindžio 
veikloje kaimyninėje portugalų 
kolonijoje Mozambike. Užsienio 
reikalų min. P. Martin atmetė 
konservatorių reikalavimus, pa
sisakydamas už tolimesni kari
nės paramos teikimą. Jeigu Ka
nada sustabdytų karinę parama 
Tanzanijai, ją tuojau pat pasiū- 
Ivtu Kinija ar kuri nors kita ko
munistinė valstybė. Karinės pa
ramos nlanas buvo pradėtas vyk- 
dvti 1964 m. Per ta laiką Kana
da Tanzanijai yra dovanojusi 4 
“Cariboo” ir 8 “Otter” tipo 
fransnortinius lėktuvus, paruo
šusi jiems lakūnus, apmokiusi 
tam tikra skaičių kariu ir įstei
gusi karinę akademiją Tanzani
joje.

C. KAGANAS.
mūsų korespondentas Švedijoje 

lynu, Kuba ir baigiant Art. Ry
tais, sovietų diplomatija pasau
liniu mastu vedė žaidimą, ku
ris viršijo jų karini, pramonini 
ir ekonomini potencialą.

Dabar patys sovietai prare
gėjo, kad jie nebėra toji glo
balinė galybė, kuria įsivaizda
vo. Tiesa, jie turi nemenkas 
branduolinio atkirčio jėgas, ta
čiau to nepakanka. Jeigu Ame
rika šiuo metu, kaip niekada, 
pasirodo absoliuti galybė, tai tik 
todėl, kad šalia branduolinio at
kirčio ji turi pakankamai jėgų 
Įsikišti visur Įprastiniais gink
lais.

Tuo metu, kai Kennedžio ir 
McNamaros administracija ati
dengė branduolinio “žaibo” teo
rijos silpnąją pusę, sovietai tapo 
auka savo vaikiško džiaugsmo, 
kad jiems pavyko pasigaminti 
tarpžemyninę raketą. 1960-61 
metų bėgyje Kremliaus kolekty
vinė vadovybė su Įnoringuoju 
Chruščiovu priešakyje ėmėsi 
lemtingo žingsnio: perorganizuo
ti karines pajėgas, svarbiausią 
vietą skiriant raketoms. Toji re
forma buvo pravesta, visiškai 
neatsižvelgiant i kariškių opozi
ciją. Tik Chruščiovą pašalinus, 
“Raudonoji žvaigždė” sovietinės 
armijos oficiozas, su kartėliu ra
šė, kad ginkluotosios pajėgos 
tapo “mikroskopinių smegenų 
pagimdytų projektų” auka. Bet 
tai jau buvo šaukštai po pietų. 
Lemiami pasikeitimai didžiųjų

Pavergtųjų
Liepos 16-22 d.d. Vašingtone, 

Niujorke, Čikagoje ir kituose 
JAV miestuose atitinkamomis iš
kilmėmis devintą kartą buvo at
žymėta vadinamoji pavergtųjų 
tautų savaitė, kurios pagrindinis 
uždavinys yra priminti pasau
liui Sovietu Sąjungos okupuotus 
kraštus, teikti jiems amerikiečių 
tautos moralinę paramą, žadinti 
ateisiančio išsilaisvinimo vilti. 
Pavergtųjų tautų savaite ameri
kiečiams parūpino 1959 m. 
senato ir atstovų rūmų vienbal
siai priimta rezoliucija, pasmer
kusi sovietinio komunizmo im
perialistinius veiksmus bei kės
lus, pajuokos objektu pavertu
sius pasaulio tautų taikaus su
gyvenimo gražiąją idėją. Rezo
liucijos autoriai, Įsipareigodami 
remti išsilaisvinimo ir nepri
klausomybės atstatymo pastan
gas, paskelbė laisvę praradusių 
tautų ilgą sąrašą, kuri tada su
darė: Lenkija. Vengrija. Lietu
va. Ukraina, Čekoslovakija. Lat
vija. Estija. Gudija. R. Vokieti- 
ia, Bulgarija. Kinija. Armėni
ja. Azerbaidžanas, Gruzija, š. 
Korėja, Albanija, Užuralė, Ti
betas, Kazachstanas, Turkesta
nas ir š. Vietnamas.

Niujorko dienraščio “News” 
korespondentas Vašingtone Ted 
Lewis lieoos 5 d. laidoje mėgi
no apžvelgti pavergtųjų tautų 
savaitės laimėjimus ir nesėkmes. 
Jis atkreipia skaitytojų dėmesį 
į daugelio lig šiol nepastebėta 
faktą, kad JAV prezidentai šiai

jėgų svarstyklėse Įvyko kaip tik 
1961-66 metais.

A. Yarmalinsky, buvęs arti
mas prez. Kennedžio bendradar
bis, neperseniausiai pateikė kiek 
duomenų, kaip pasikeitė JAV 
karinis potencialas per pastaruo
sius 6 metus- Strateginių pajė
gų branduoliniai užtaisai padi
dėjo 3 kartus. Jau pernai ru
denį jų buvo parengtyje 2.600. 
Oro' pajėgos išaugo taip pat tri
gubai, o 1971 m. jos bus 10 kar
tų stipresnės negu buvo 1961 
m. Dar prieš karo veiksmų es
kalaciją Vietname buvo 45% pa
didintas armijos kovinės pareng
ties divizijų skaičius. Oro pajė
gų taktinės kovos lėktuvų skai
čius padidėjo 50%, laivyno 
pajėgos 100%, o specialūs dali
niai kovai su subversija net 10 
kartų. Nėra prasmės suminėti 
čia visus tuos pasakiškus apsi
ginklavimo skaičius (besidomin
tieji gali juos rasti minėto au
toriaus šiemet išleistoje brošiū
roje “US Military Power and 
Foreign Policy”).

Paminėkime tik, kad JAV 
šiuo metu gynybos biudžetas 
yra maždaug 4 kart didesnis ne
gu sovietų; dukart didesnis ne
gu visų NATO kraštų sudėjus 
kartu. Ir Įdomu dar tai, jog di
dėjančios gynybos išlaidos parei
kalauja mažesnės bendrojo na
cionalinio produkto dalies: šie
met sudaro 7%, kai anksčiau 
siekė 10%. Ar šita karinė ir 
ūkinė galybė atras sau atitin
kančią politiką ir diplomatiją, 
tai jau kitas klausimas.

tautų savaitę 
išlaisvinimą žadančiai kongreso 
rezoliucijai nerodė ir dabar ne
rodo didesnio entuziazmo. Tie
sa. jie paskelbia atitinkamus at
sišaukimus pavergtų tautų savai
tės proga, bet jų žodžiuose jau
čiama diplomatinės savitvardos 
sausra, kurią jiems diktuoja 
atominio amžiaus politinė linija.

1959 m. prez. D. Eisenhowe- 
ris, pradėdamas pirmosios pa
vergtųjų tautų savaitės iškilmes, 
nekalbėjo apie sovietų paverg
tu kraštų išlaisvinimą, bet ra
gino amerikiečius sekti jų var
gus, remti visos žmonijos lais
vės ir nepriklausomybės troš
kimus. Prez. J. F. Kennedy 1963 
m. buvo dar atsargesnis, pasi
tenkindamas kukliu pasiūlymu 
pavergtųjų tautų savaitę atžymė
ti atitinkamomis iškilmėmis ir 
jai skirta veikla. Jo įpėdinis 
nrez. L. B. Johsonas žvilgsni nu
kreipė i istoriją, primindamas 
amerikiečiams, kad JAV visada 
laikėsi tautinės nepriklausomy
bės ir žmogaus laisvės principų. 
Šiemetinio jo atsišaukimo dar 
neteko matyti, bet jis be abe
jonės. bus atsargus ir perdaug 
neužsiangažuojantis, kad nebūtų 
sudrumsta Glassboro konferen
cijos nuotaika.

Praėjus aštuoneriems metams 
nuo pirmosios pavergtųjų tau
tu savaitės paskelbimo, sovieti
nio tautu kalėjimo durys tebė
ra užrakintos. Per ši laikotarpį 
sovietų imperijoje įvyko nema-

lėktuvų, sužalojo 22, padaryda-< 
ma $80 milijonų nuostolio. To
kių užpuolimų būtų galima iš
vengti, jeigu bazę saugotų di
desnis sargybinių skaičius. Ame
rikiečių karinė vadovybė planuo
ja sustiprinti chemikalinį karą. 
Pentagonas užsakė už beveik 
$58 milijonus chemikalų, kurie 
nudegina džiunglių medžių lapus 
ir sunaikina komunistams pri
klausančius pasėlius. Pekingo 
radijas paskelbė, kad keturi 
amerikiečių naikintuvai, Įskridę 
i Kinijos teritoriją, apšaudė ki
niečių kariuomenės karinius 
Įrengimus. Iš aerodromų pakilę 
sovietinės gamybos MIGai ame
rikiečių lėktuvų neįstengė pasi
vyti.

Keturi arabų vadai — Egipto 
prez. G. A. Nasseris, Sirijos 
prez. N. Atassi. Irako prez. A. 
R. Aref ir Alžerijos prez. H. 
Boumedienne pradėjo slaptus 
posėdžius Kairo mieste. Pasita
rimai, tenka manyti, liečia re- 
vanšini karą. G. A. Nasseris 
pirmiausia norėtų vėl apginkluo
ti savo kariuomenę ir tik tada 
pulti Izraelį, kai tuo tarpu Siri
ja ir Alžerija reikalauja tuojau 
pat atnaujinti karo veiksmus. 
Arabų karingumą gerokai su
stiprino į Port Saido ir Alek
sandrijos uostus atplaukę 12 so
vietų karo laivų. Admirolas I. 
Molochovas pažadėjo egiptie
čiams sutriuškinti betkokią agre
siją. Šie jo žodžiai įtaigoja, kad 
Kremlius imasi kietesnės linijos 
dabartiniame Artimųjų Rjrtų 
konflikte.

Jungtinės Tautos priėmė Pa
kistano rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad Izraelis atsisakytų Je
ruzalės Įjungimo i savo terito
riją. Už rezoliuciją balsavo 99 
valstybių atstovai, balsavimo tei
se nepasinaudojo 18. Izraelio už
sienio reikalų min. A. Ebah iš 
anksto atmete šį Jungtinių Tau
tų reikalavimą. Rezoliucija ne
turi didesnės reikšmės, nes iš 
jos buvo išbrauktas paragrafas, 
įgaliojęs Saugumo Tarybą Įgy
vendinti rezoliucijos reikalavi
mus. Kanada balsavo už rezo
liucijos priėmimą. JT stebėtojai 
jau pradėjo darbą Suezo pa
krantėse.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
Bonnoje susitiko su V. Vokie-

sutinkant
žų pasikeitimų, kuriuos iššaukė 
Maskvos ir Pekingo ideologinė 
dvikova. Albanija šiandien at
virai remia komunistinę Kiniją, 
Rumunija jau nesiskaito su Įsa
kais iš Maskvos, bet iki tikros 
laisvės ir pilnos nepriklausomy
bės sovietinės imperijos kraš
tams vis dar yra tolimas ir ilgas 
kelias. Sovietinių satelitų gre
tas papildė Kuba, 1959 m. ne
įtraukta į kongreso rezoliucijos 
paskelbtąjį sąrašą. Pavergtųjų 
tautų skaičius padidėjo nauja 
auka.

Vietnamo karas gali suteikti 
pilną JAV pripažinimą Š. Viet
namo komunistiniam režimui, 
nors 1959 m. kongreso rezoliu
cija š. Vietnamą buvo Įtraukusi 
i pavergtųjų tautų eiles, šian
dien daug kalbama ir rašoma 
apie P. Vietnamą, bet niekas 
neužsimena apie 17 milijonų 
šiaurės vietnamiečių, kurių lais
vę ir nepriklausomybę yra pa
laidojęs komunizmas, šią minti 
žadėjo kelti Pavergtųjų Tautų 
Komiteto pirm. prof. Lev E. Do^ 
briansky. Karo ir taikos proble
ma tada atsidurtų visiškai kito
je plotmėje. Laisvės ir nepri
klausomybės neužtenka vien tik 
P. Vietnamui, kurį šiandien savo 
kraujo auka gina JAV kariai. Į 
ši didįjį žmonijos turtą lygias 
teises turi ir šiaurės vietnamie
čiai. Hanojaus komunistinės dik
tatūros siunčiami mirti P. Viet
namo džiunglėse. V. Kst. 

tijos kancleriu K. G. Kiesinge- 
riu. Jų pokalbių pagrindinis 
tikslas buvo atnaujinti 1963 m. 
pasirašytą draugiškumo sutartį, 
kuri buvo užmiršta kanclerio L. 
Erhardo valdymo metais. De 
Gaulle ir K. G. Kiesinger nu
tarė Įsteigti specialų komitetą 
koordinuoti abiejų kraštų sau
gumo ir politikos reikalams. Šis 
komitetas bus ministerinio lygio 
ir veiks už š. Atlanto Sąjungos 
rėmų. Komiteto vadovu vokie
čiai jau paskyrė buvusį kariuo
menės generalinį inspektorių 
Heinz Trettner. Prancūzija ir 
Vokietija įsipareigojo siekti vie
nybės, remti Bendrąją Rinką ir 
plėsti ryšius su Sovietų Sąjun
gos satelitais rytinėje Europoje.

Sovietų kompartija pažemino 
Aleksandrą šelepiną, kuris savo 
laiku yra buvęs komjaunimo ir 
saugumo milicijos KGB vadu. 
Daug kas jį laikė vienu rimčiau
sių kandidatų į kompartijos 
sekr. L. Brežnevo vietą. Jam bu
vo paskirtos nereikšmingos prof
sąjungų centrinio komiteto pir
mininko pareigos, žemesnių pa
reigų yra susilaukę ir kaikurie 
kiti buvę komjaunimo vadai. 
Prieš du mėnesius iš KGB vado 
posto buvo atleistas V. Semi- 
častny ir padarytas Ukrainos 
premjero pavaduotoju. Balan
džio mėn. ambasadoriaus parei
goms buvo išsiųstas i Keniją 
“Tasso” žinių agentūros vado
vas D. Gorijanovas, anksčiau bu
vęs “Komsomolskaja Pravda” 
redaktorium.

Komunistų kiniečių maištavi
mas Hong Konge privertė šios 
kolonijos vadovybę šauktis bri
tų kariuomenės pagalbos. Ka
riai užėmė komunistų vyriausią 
būstinę ir durtuvais išsklaidė 
demonstrantus. Lig šiol tvarką 
ir ramybę mėgino atstatyti vie
tinė Hong Kongo policija, ku
ri buvo bejėgė prieš Maotsetun- 
gą garbinančias kiniečių minias. 
Maištų tikrasis autorius ir ini
ciatorius yra Pekingo režimas, 
siekiąs sukompromituoti ir pa
žeminti britus Honk Konge.

Prancūzijos premjeras G. Pom
pidou Maskvoje tarėsi su sovie
tų premjeru A. Kosyginu ir 
kompartijos sekr. L. Brežnevu. 
Baigminiame pranešime Sovietų 
Sąjunga ir Prancūzija pareiškė', 
jog vienintelis kelias i taiką 
Vietname yra bombardavimo su
stabdymas ir užsienio interventų 
pasitraukimas iš P. Vietnamo. 
Nors JAV nebuvo paminėtos, 
bet kiekvienam aišku, kad tie 
“užsienio interventai” yra ame
rikiečių kariuomenės daliniai. 
Artimųjų Rytų konflikto klausi
mu pranešime reiškiamas apgai
lestavimas, kad Jungtinės Tau
tos nepriėmė rezoliucijos, rei
kalaujančios Izraelio pasitrauki
mo. Izraeliui skirtose eilutėse 
primenama, kad karo metu už
grobta teritorija turės būti grą
žinta arabams. Visi šie punktai, 
kaip matome, yra oficiali sovie
tų kompartijos politinė linija. 
Prez. De Gaulle pastangos įsi
teikti Kremliui darosi nesupran
tamos, nes jos jau yra peržen
gusios visas diplomatinio pado
rumo ribas.

Mirė Lietuvos 
konsulas

Dipl. teisininkas Vytautas Sta
šinskas, Lietuvos generalinis 
konsulas Niujorke, mirė vieno
je Bostono ligoninėje liepos 15 
d. Velionis diplomatinę tarnybą 
buvo pradėjęs 1932 m. sausio 
15 d. užsienio reikalų ministeri
joje. 1935-38 m. buvo Lietuvos 
konsulato sekretorius Briusely
je, vėliau — attache. Diploma
tini darbą Niujorke pradėjo 
1939 m. attache ir vėliau konsu
lo pareigomis. Jonui Budriui 
mirus, diplomatijos Šefo buvo 
paskirtas generaliniu konsulu.
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* Televizijos pamokos įveda

mos šv. Jono universitete, Niu
jorke. Profesoriumi pakviestas 
Kenneth Murr- Tai pirmas šios 
rūšies mokslo bandymas.

* Eucharistinis kongresas įvy
ko Jugoslavijoj, tai pirmas atsi
tikimas komunistiniame krašte. 
Pamaldas laikė kardinolas Fran
jo Seper, dalyvaujant Belgijos 
vyskupui E. de Smedt. Valdžia 
davė leidimą, bet paskui darė 
daug sunkumų, kišosi į kongreso 
pravedimą.

Korėjoj misijonieriai jėzuitai, 
stokojant mokytojų, dėsto pa
mokas televizijos pagelba, ypač 
anglų kalbą. Pamoka trunka 25 
minutės.

* Anglijoj pirmą sykį katalikų
kunigas D. Burke laikė Mišias 
anglikonų bažnyčioje, Tatsfiel- 
de. i

* Katalikų menininkų 30-tasis 
suvažiavimas įvyks Grailville, 
Ohio, rugpjūčio 14-17 d. Tema: 
“Thank more, need less”, tai 
reiškia, kad suvažiavimo darbai 
praeis gyvenimo ir meno papras
tume. Kalbėtojais pakviesti ar
chitektas George Nakashima, 
kun. R. Whitson, Fordham uni
versiteto profesorius, ir Mary 
Reed Newland, iliustracijų spe
cialistė.

* Togo, Afrikoje, valstybėje 
mestas gražus šūkis: “Išmokime 
mylėtis taip, kaip Kristus moki
na”. Katalikai ir protestantai su 
savo kunigais susirinko katali
kų ir metodistų bažnyčiose, ku
riose kartu meldėsi, giedojo, 
mokindamiesi įgyvendinti nau
jąjį Jėzaus įstatymą — taikoje 
ir meilėje gyventi.

* Oficialioje popiežiaus au
diencijoje buvo priimti: V. Vo
kietijos kancleris dr. Kurt G- 
Kiesinger, Olandijos ministerių 
pirm dr. P. de Jong, Belgijos mi- 
nisteris pirm. dr. P. van den 
Boeymants, Liuksemburgo prem
jeras dr. P. Werner, Vietnamo 
ambasadorius dr. Nguyen Van 
Yieu, Indijos ambasadorius 
Azim Husain, Australijos minis- 
teris D. Hughes, Kalcedonijos 
metropolitas dr. Melitone, Cey- 
lono ambasadorius dr. W. Wi- 
jejekeon, Peru ministeris dr. 
C- P. Velez, Japonijos žurnalis
tas M. Yamada, Kongo ambasa
dorius dr. A. O. Bolela.

* Brazilijoje yra 6.000 japonų. 
Visi krikščionys, daugumoje ka
talikai. čia katalikų misiją pra
dėjo kun. D. Nakamura iš Na
gasaki. Visų troškimas turėti 
koordinuotą religinį centrą dva
siniam aptarnavimui. Japonai 
yra ištikimi ir pareigingi kata
likai.

* Popiežius Paulius VI sutei
kė didelę pagalbą vaistais ir 
maistu arabų ir žydų sužeis
tiems ,nukentėjusiems nuo ka
ro tarp žydų ir arabų.

* Trečiame pasauliniame pa
sauliečių apaštalavimo kongre
se, kuris įvyks Romoje š.m. spa
lio mėn., amerikiečius atstovaus 
inžinierius D. Meaney iš Texas. 
Jis pasižadėjo “nuversti sienas, 
kurios trukdo vienybę tarp pro
testantų ir katalikų”- Ten bus 
svarstomas pasauliečių apašta
lavimas, šeimyninis gyvenimas, 
tėvu atsakomingumas, gimdymų 
kontrolė ir t.t.

* Amerikos katalikų agentūra, 
kuri rūpinasi pabėgėliais, išrin
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ko panelę M. Marley vykti į 
Vietnamą ir ten padėti belais
viams, vargstantiems, nukentė- 
jusiems nuo karo.

* Popiežiškosios misijos Indi
joj direktoriumi paskirtas kun. 
H. D’Souza iš Bombey.

* Popiežius pagyrė amerikonų 
pastangas rasti rasių harmonin
gumą. Visi moderniškosios vi
suomenės nariai turi gauti lygiai 
mokslo ir darbo be jokios diskri
minacijos.

* Vienintelis, kuris aplanko 
Vengrijos kardinolą Mindszenty 
esantį belaisvėje, yra Austrijos 
kardinolas Koenig.

* Pilną laisvę kunigams pa
reikšti savo nuomonę suteikė 
kardinolas J. Frings. Kardino
las pareiškė, kad ir kunigai ga
li naudotis ta pačia laisve, kuri 
buvo Vatikano II santaryboje.

* Ypatingu Vatikano leidimu, 
kurį gavo vyskupas A. Schlad- 
weiler, Lakes, Minn., parapijos 
žmonės galės mišias išklausyti 
šeštadienį, vietoj sekmadienio. 
Leidimas duotas 5 metams.

* Amerikos katalikus pagyrė 
popiežius už lojalumą šv. Sos
tui, už duosnią pagalbą, kuria 
yra šelpiami reikalingi pagalbos 
visame pasauly.

* Vienuolė gavo garbės dak
taratą- Sesuo Francis Xavier, 
D’Youville, Buffalo kolegijos 
rektorė, už energingą ir entu
ziastingą auklėjimą apdovanota 
literatūros daktarato laipsniu, 
kurį suteikė Long Island univer
sitetas. Seselė priklauso Švč. Jė
zaus širdies kongregacijai.

* Kunigo gyvenimą už geleži
nės uždangos aprašo vienas Če
koslovakijos dvasiškis. Jis giria 
motinas, kurios padeda malda. 
Dėkoja taipgi draugams už teo
logines knygas. Jis yra kalėji
me, kur neša kryžių ant savo 
suvargusių pečių. Anksti rytą 
atsilaiko vienas pats mišias. Va
kare po sunkių darbų skaito bre- 
viorių. Tai vienintelis jo sura
minimas. Fabrike daugelis žino, 
kad jis yra kunigas. Ne vienas 
pareiškia užuojautą. Jis laukia 
dienos, kada vėl galėtų skelbti 
Dievo žodį. Yra pavojus, jis sa
ko, likti be kunigų, nes seni 
miršta, naujų nėra. Jis ir kiti 
kunigai ruošia pamokslus ir juos 
sako patys sau. Praktikuoja ar
timo meilę mylėdami sargybi
nius. Ir štai ne vienas komunis
tas randa Dievą slaptoje, kadan
gi kunigas-darbininkas tyloje jį 
mylėjo. B. M.

Studentai išvyko
Šiaurės Amerikos Lietuvių 

Studentų Sąjungos organizuota 
ekskursija liepos mėn. 5 d. iš 
Niujorko išskrido į Europą. Eks
kursiją sudaro 24 asmenys, va
dovaujami M. Gailiušytės. Pir
moji sustojimo vieta — Angli
ja. Toliau seka Prancūzija, Vo
kietija, Šveicarija, Austrija, Ita
lija, Ispanija ir Portugalija. Eks
kursijos tikslas ne tik susipa
žinti su tais kraštais, jų kultū
ra, bet ir aplankyti Europoje 
gyvenančius lietuvius, ypač jau
nimą. Ekskursija truks šešias 
savaites. Išvykstančius išlydėjo 
PLB jaunimo sekcijos vicepirm. 
J. Gailiušytė, ŠAL Studentų S- 
gos ižd. K. Sniečka ir daug eks
kursantų giminių ir draugų.

GEDIMINAS GALVA

Juodojo aukso vilionė
Varžybos dėl žibalo didina įtampą Artimuose Rytuose

Juodasis auksas — žibalas ir 
branduoliniame amžiuje daug 
sveria. Be jo negalėtų riedėti 
autovežimiai, veikti įmonės ir 
gaminti apstybes kasdieninio 
vartojimo reikmenų. Jo ištek
liai riboti. Stambiausi jo telki
niai yra Artimuose Rytuose. 
JAV išnaudojus žibalo šaltinius 
teks svetur dairytis. Ypatingas 
dėmesys kreipiamas į Artimuo
sius Rytus, kurių žibalo ištekliai 
bent šešis kartus didesni už esan
čius JAV.

Kai žibalo šaltiniai buvo Ar
timuose Rytuose surasti, prasi
dėjo arši kova, tebevykstanti iki 
šio meto. Arabų kraštai patenka 
dėmesio centran, nes kiekviena 
smiltis dvelkia žibalu, kurio nau
da visus masina. Ir šio tarpsnio 
įvykiai dalimi susieti su žibalu. 
Karas įsiliepsnojo tuo metu, kai 
arabų kraštai užsimojo iš užsie
nio bendrovių gauti daugiau pa
jamų. Jei ne žibalas, šiandieną 
Jungtinėse Tautose neposėdžiau
tų ir net nešnekėtų apie karo 
metu užimtų sričių grąžinimą 
arabų valstybėms, nors jose pav. 
Sinajuje, teveikia nereikšmingi 
žibalo šaltiniai.

Artimųjų Rytų šaltiniai
1966 m. Artimųjų Rytų žiba

lo gamyba užėmė pirmą vietą 
pasaulyje. Ten pagaminta 28,6 
procentai pasaulinės žibalo ga
mybos, kai šiaurinėje Ameriko
je — 28%, komunistinėse vals
tybėse — 18%, Pietų Ameriko
je — 15%, Afrikoje — 8%. To
limieji Rytai nepatenkina savo 
poreikių, o vakarinė Europa veik 
neturi juodojo aukso.

Kiekvienas karas Artimuose 
Rytuose ilgesniam tarpsniui su
trukdo žibalo tiekimą. Karai pa
liečia ypač svarbiausius žibalo 
gamintojus: Kuwaitą — 29%, 
Saudi Arabiją — 25% ir Iraką 
— 15% bendros gamybos. Ira
nas nepriklauso arabams-

Arabų valstybės, tuojau po 
karo, Kuwaite, nesutarė visais 
klausimais, imtinai ir dėl žibalo
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Lietuvio akys Meksikos plotuose
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš pr. numerio)
“Senjor Smilgus”
Gamykloje buvome pavaišinti 

kelių rūšių degtine ir apdovano
ti mažytėm tekvilos bonkutėm. 
Kai buvom paprašyti pasirašyti 
svečių knygoje ir paklausti iš 
kokio* krašto esame, pasisakėm 
esą iš Kanados, bet lietuviai. In
žinierius nudžiugo: iš viso pasau
lio atsilankę svečiai yra pasira
šę šioje knygoje, bet lietuviai 
— pirmą kartą. O, “yes” jis pui
kiai žinąs apie lietuvius ir Lie
tuvą. Sako: būtinai sekančiam 
mieste sustokite bendrovės raš
tinėje, kur lietuvis “senjor Smil
gus” dirba augštose pareigose. 
Nustembu; gal, sakau, latvis, 
nes pavardė nevisai lietuviškai 
skamba? Ne, ne, tikrai lietuvis 
iš Amerikos Čikagos, kur pra
džioje dirbo “tekvila” bendrovės 
atstovybėje, o vėliau vedė bend
rovės direktoriaus dukrą ir at
sikraustė į Meksiką gyventi. Sa
ko, jis labai apsidžiaugs aplan
kytas lietuvių, nes lietuviai čia 
niekad neužklysta.

Prie automobilio randame vai
kutį, kantriai belaukiantį mūsų. 
Pasiimam vežti jį atgal. Vaikas 
nedidukas, liesutis, gal kokių 7- 
8 metų amžiaus, bet gyvas ir 
žvalus, kaip vijurkas. Moka la
bai daug angliškų žodžių — ga
lima pusiau susikalbėti. “Iš kur 
išmokai? Gal mokykloje?” — 
klausiame. Ne, mokyklon iš viso 
neina, skaityti dar nemoka; ang
liškų žodžių pramoko iš prava
žiuojančių turistų. Atsiskirdami 
duodam keletą pėzų, ir vaikutis 
patenkintas rodo draugams lai
mikį ir linksmai pamosuoja ran
ka mūsų automobiliui.

Iki sekančio miesto Guadala
jara yra apie 50 mylių kelio, 
tad gana greitai jį pasiekiame. 
Tai didelis miestas, turįs apie 
milijoną gyventojų, antras po 
Meksikos miesto savo dydžiu. 

Guodalajora, Tequila, Mexico

tiekimo JAV ir Anglijai, žibalo 
neturintys kraštai siūlė nutrauk
ti jo tiekimą, kai šaltinių savi
ninkai nerimauja dėl Suezo ka
nalo užblokavimo, žibaltiekių su
žalojimo ir trukdymų.

Tarpusavio nesutarimai
Aštrūs nesutarimai vyksta 

tarp žibalo šaltinių kraštų ir jo 
neturinčių arabų valstybių. Ži
balo šaltinių kraštai verčiasi 
veik iš žibalo, nes jo pajamos 
siekia 70% bendrų pajamų, ži
balo neturintys daro spaudimą, 
kad už žibaltiekius daugiau mo
kėtų. Šį pavasarį Sirija pareika
lavo iš “Irak Petroleum Co”, 
kad būtų padidinti mokesčiai už 
žibalą. Bendrovė buvo priversta 
derėtis ir 150% padidinti žibal- 
tiekio mokesčius.

Egiptas turi pakelti nemažus 
nuostolius sustabdžius eismą 
Suezo kanalu. Kraštas pergyve
na didelį ūkinį sunkmetį, tačiau 
politiniais sumetimais nesisku
bina pašalinti sužalotus laivus iš 
kanalo. Dėl Suezo kanalo užblo
kavimo kenčia ne tik arabų prie
šai, bet ir arabų žibalo šaltinių 
kraštai.

Ganėtinai aštrios varžybos 
vyksta ir tarp žibalo bendrovių. 
Didžiausiu svoriu naudojasi 
“British Petroleum Co”, sunau
dojanti ketvirtadalį Artimųjų 
Rytų žibalo. Po jo seka Rock- 
fellerio bendrovė, aštriai besi- 
rungianti su angliškąja. Toliau 
seka Golf, Texaco — dvi ameri
kietiškos ir labiausia išgarsėju
si anglų-olandų “Royal Dutch 
Shell Co.” Jų pajamos siekia 
apie 2 bil. dol. per metus. Šių 
bendrovių įtakos nereikia nuver
tinti ir tarptautinėje politikoje.

Karo pasėkos
Trumpas karas Artimuose Ry

tuose pažeidė žibalo tiekimą. 
Vakarų Europa neteko 55% ži
balo, gaunamo iš Artimųjų Ry
tų- Arabų žibalą, šiuo metu pa
keičia sovietinis, nes jau seniai 
Sovietai dėjo pastangų nutiesti 
žibaltiekius į Europą.' Šiaurės 

Nors dar vakaras toli, nuspren- gestas yra pusiau tropikimo 
džiam nakvoti ir aplankyti “sen- pamato srityje, nėra perdaug 

J karstas, turi malonią tempera
tūrą; labai gražus — su daugy-jor Smilgus .

Susirandu “tekvila” bendro
vės” didelį modernų pastai ir 
įeinu į vidų. Didžiulis vestibiu
lis, ant sienų išpaišyti dideli pa
veikslai, nes Meksikoje freskos 
labai populiarios. Raštinės vidu
je daugybė stalų ir tarnautojų. 
Vienas tarnautojas greitai mane 
nuvedė prie stalo, kur radau 
“senjor Smilgus”, kalbantį tele
fonu. Baigus jam kalbėti, sakau 
“labas” ir matau nustebusį 
žvilgsnį. Pakartoju tą patį ir iš
girstu anglišką atsakymą. Pasi
rodo, tikrai esąs lietuvis, bet lie
tuviškai sunkiai kalba, nes gi
męs Amerikoje iš senųjų emig
rantų. Tėvas ir dabar gyvena 
Čikagoje. Tai pusamžis, gražiai 
nuaugęs vyras. Tad nenuostabu, 
kad meksikietę sužavėjo. Jau 
penki metai, kai gyvena Meksi
koje; gerai išmokęs ispanų kal
bą. Su lietuviais jokio ryšio, ne
palaiko, bet savo kilmę visur pa
brėžia. Kvietė po darbo valandų 
įstaigoje užsukti į jo namus il
gesniam pasikalbėjimui, bet tu
rėjau apgailestaudamas atsisa
kyti, nes nebuvau numatęs il
giau šioje vietovėje pasilikti. 
Kiek pasikalbėjęs atsisveikinau. 
Jis maloniai kvietė, jei kada vėl 
pro šalį važiuosime, užsukti. Jei 
kas iš lietuvių važiuotų šia link
me ir norėtų aplankyti, štai ad
resas: Senor Smilgus, Oficina de 
Tequila Sauza, S.A., Avenida 
Vallarta No. 3273, Guadalajara, 
Jalisco, Mexico.

Guadalajara mieste
Netoli nuo “tekvila” raštinės 

prie penkiolikto kelio sustojame 
naujame ir gražiai įrengtame su 
dideliu maudymosi baseinu Ma
libu motelyje. Taip pat yra ir 
parkas priekaboms, kurių maty
ti ilga eilė. Mat, amerikiečių la
bai daug čia atostogauja. Sis 

Afrikos arabų kraštai — Libija, 
Alžirija — nukreipė žibalo iš
teklius į Europos žemyną, išsky
rus JAV, Angliją ir Federalinę 
Vokietiją. Į sunkumus pateko ir 
JAV, didžiausias žibalo vartoto
jas pasaulyje. Šiuo metu, kai ka
ras vyksta Vietname, jos žibalo 
suvartojimas dar labiau padidė
jęs. Kur galima rasti naujus tie
kėjus?

Šiaurės Afrikos arabų kraštai 
savo žibalu nepajėgia patenkinti 
Europos paklausos. Afrikos že
myne žibalo gamyba nereikš
minga, ir Nigerijos pilietinio 
karo metu gerokai sumažėjusi. 
Pietų Amerikoje vienintelė Ve- 
necuela yra rimtas tiekėjas, ta
čiau jos gamyba tesiekia trečda
lį Artimųjų Rytų žibalo gamy
bos. Kiti Pietų Amerikos kraš
tai tik savo žibalo poreikius ten
kina ar jo įsiveža iš užsienio. 
Didžiausi kraštai Brazilija, Ar
gentina, Čilė yra žibalo įvožė
jai.

JAV mielai norėtų arabų kraš
tus politiškai spausti, nugink
luoti, ir Izraelį remti, tačiau 
juodasis auksas verčia bent vie
šumoje pasmerkti dalies Jeruza
lės užgrobimą, kuriam neprita
ria ir Vatikanas.

Arabų kraštai yra nusistatę 
žibalo neparduoti JAV, Anglijai 
ir Federalinei Vokietijai, nors 
jie turės daugiau nukentėti už 
minėtus kraštus. Sovietai bando 
prie žibalo šaltinių eiti kitu ke
liu, savo įtakos stiprinimu ara
biškame pasaulyje, šio karo 
žaizdas apgydžius, pusiausvyrą 
suradus prasidės tarp JAV ir 
Sovietų varžybos Artimuose Ry
tuose. Ir amerikiečiai politikai 
pripažįsta, kad J. F. Dulles pa
sitraukimas iš Artimųjų Rytų, 
spaudžiant didžiajam kapitalui, 
siekusiam palaužti žibalo šalti
nių kraštus, nuvedė į šio meto 
sąmyšį. Šiuo metu JAV bus žy
miai sunkiau atstatyti pasitikė
jimą arabuose, kai tuščioje po
litinėje erdvėje įsigalėjo sovie
tai, žaisti arabu nacionalizmu.

be parkų, alėjų, paminklų ir 
fontanų. Tą grožį* ir jaukią aplin
kumą patyrėm rytojaus dieną 
belankydami miestą. Gatvės pla
čios, apstatytos moderniais pa
statais, didelis automobilių ju
dėjimas.

Kadangi turėjom savąjį auto
mobilį palikti garaže, susidarė 
daugiau laiko, kuri išnaudojau 
sėdęs į autobusą apžiūrėti mies
to. Vyksta naujos statybos, seni 
pastatai griaunami, o jų vieton 
kyla daugiaaukščiai, gatvės tai
somos, tiesiamos naujos, sunkve
žimiai ir traktoriai burzgia viso
mis kryptimis. Didžiausią įspūdį 
padarė gausumas paminklų ir 
fontanų — beveik kiekvienoje 
didžiųjų gatvių sankryžoje stovi 
kuriam nors jų tautiniam didvy
riui paminklas, apsuptas gėlių 
vejos.

Viduryje miesto didžiulė aikš
tė, apsodinta medžiais, žydin
čiom gėlėm, papuošta fontanais. 
Palei takučius sustatyti cemen
tiniai suolai, ant kurių susėdę 
žmonės žvalgosi į šalis. Prie aikš
tės šono stovi milžiniška kated
ra, savo 200 pėdų augščio bokš
tus į dangų iškėlusi, gražiais pa
veikslais ir auksu išpuoštais alto
riais. Ten pat ir modernūs teat
ro rūmai, iš kurių sklinda muzi
kos garsai per praviras duris į 
aikštę. Tai simfonijos orkestro 
buveinė, kur dabar dienos metu 
vyksta repeticijos.

Užsuku ir į muzėjų, kuris įsi
kūręs didžiuliuose senoviškuo
se seminarijos rūmuose. Labai 
daug įvairių dailininkų paveiks
lų bažnytinio meno ir kitokių. 
Taip pat pinigų, ginklų kolek
cijos, namų apvokos reikme
nys, gausybė iškasenų. Salių 
salės per du augštus pristatytos 
įvairiausių eksponatų. Lankyto
jų beveik nėra, tik muzėjaus 
sargai. Apačioje, uždarame ispa
niškame kiemelyje fontanas, pa
puoštas statula, o po kolonom 
ir laiptais, vedančiais į viršų, 
sustatytos senų laikų karietos.

Netoli aikštės moderni, dvie
jų augštų turgavietė, čia parda
vinėjamos ūkiškos gėrybės ir 
įvairūs rankų išdirbiniai. Gua
dalajara miestas yra pagarsėjęs 
stiklo, odos ir molio dirbiniais. 
Kai nusileidi į požeminę gatvę 
miesto centre, kuriame nėra po
žeminio traukinio, o tik požemi
nės krautvės, akys šoksta iš kak
tos matant tiek daug gražių ran
kų darbo gaminių. Visi pardavė
jai, siūlydami savo prekes kalba 
daugiau ar mažiau angliškai, ta
čiau nėra perdaug įkyrūs ir ne
sistengia per jėgą ką nors įsiū-
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JUOZĄ GIRĖNĄ ir jo brolį BERNARDĄ, jų MOTINAI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia —

V. A. Jašiūnai, Sudbury

Kanados Lietuvių Dienos reikalai
XHI-sios Kanados Lietuvių Dienos ir laisvųjų lietuvių pasi

rodymo pasaulinėje parodoje Montrealyje nustatyta sekanti pro
grama:
1967 M. RUGSĖJO 2. D. (ŠEŠTADIENIS):
10 vai. — krepšinio turnyro pradžia Richard gimnazijos sporto

salėje, 4400 Champlain Blvd., Verdun. Dalyvauja Kanados 
lietuvių sporto klubų vyrų komandos.

1 vai. p.p. — Expo 67 Palestre St. Helene (Plaine de Joux) 
laisvųjų lietuvių meninių vienetų pasirodymas.

7.30 vai. vakaro — balius-šokiai ir iškiliosios Kanados lietuvai
tės rinkimai Paul Sauve arenoje, Pie IX Blvd, ir Beaa- 
bien g. kampas (įėjimas iš Beaubien gatvės).

1967 M. RUGSĖJO 3 D. (SEKMADIENIS):
11 vai. — pamaldos R. katalikams Expo 67 bažnyčioje St. Cathe

rine ir St. Denis gatvių kampas, įėjimas iš St. Denis g. 
Pamaldas laiko Jo Eminencija Montrealio Arkivyskupas 
Kardinolas Paul Emil Leger, pamokslas Jo Ekselencijos 
Vyskupo Vincento Brizgio.
Pastaba: Evangelikų lietuvių pamaldų vieta ir laikas bus 
paskelbta vėliau.

2.30 vai. p.p. — Aktas-Koncertas Salle Claude Champagne, 200
Bellingham Road. Programoje: Metropolitan Operos so
listė L. Šukytė, Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyva- 
taras” ir Montrealio Aušros Vartų parap. mišrus choras.

6 vai. p.p. — Expo 67 Palestre St. Helene (Plaine de Joux) 
laisvųjų lietuvių meninių vienetų pasirodymas.

10 vai. vakaro — jaunimo pasilinksminimas-šokiai Šv. Kazimiero 
parap. salėje, 3426 Parthenais St.

Jau galima įsigyti bilietus į šeštadienio vakarą-balių, kaina 
$2.50 ir sekmadienio aktą-koncertą, kaina suaugusiems $3.00, 
jaunimui ir studentams $1.50. Taip pat kviečiame užsisakyti prie 
mašinos lango lipinamus ženkliukus. Bilietai ir ženkliukai gauna
mi pas: J. šiaučiulis, 6897 Mazarin St. Montreal 20, Que. Nak- 
kyti pas: J. šiaučiulis, 6897 Mazarin St., Montreal 20, Que. Nak
vynių reikalais kreiptis pas: J. Adomaitis, 591 Gerald St., LaSalle, 
Que., tel. 366-7639.

Šios neeilinės Lietuvių Dienos paruošimas pareikalaus nema
žai išlaidų. Laukiame, kad Kanados ir Amerikos lietuviai prisidės 
nors ir nedidelėm aukom. Tam reikalui Montrealio Lietuvių Kre
dito Unijoj “Litas”, 1465 De Steve St, Montreal 20, Que., atidaryta 
sąskaita Nr. D-1344. Aukas prašoma siųsti “Litui” minėta sąskai
ta, arba p. J. šiaučiuliui užsisakant bilietus ar ženkliukus.

Kanados Lietuvių Dienos 
spaudos ir informacijos tarnyba

PRAŠNEKO NIKITA CHRUŠČIOVAS
Pasikalbėjimą su sovietinės 

kompartijos užmarštin nustumtu 
Nikita Chruščiovu pateikė tele
vizijos NBC tinklas. Sakoma, 
kad ši programa buvo paruošta 
sovietų televizijai, bet vėliau 
perduota amerikiečiams, nes iš 
jos tikėtasi susilaukti propagan
dinės naudos Sovietų Sąjungai.

Įdomiausia pasikalbėjimo vie
ta liečia vadinamąją Kubos kri
zę 1962 m., kai prez. J. F. Ken
nedy privertė N. Chruščiovą at
siimti į Kubą įvežtas raketas. 
Nikita visą šį incidentą laiko 
Sovietų Sąjungos laimėjimu, nes 
iš prez. J. F. Kennedžio buvęs 
gautas pažadas neliesti Fidel 
Castro komunistinės diktatūros. 
Kalbėdamas apie raketų įvežimą, 
jis pareiškė: “Galbūt mes ne
turėjome tai padaryti, bet kur 
šiandien būtų Kuba, jeigu ne
būtume jai davę raketų? Ji ne
egzistuotų. Tokiu atveju raketų 
įvežimą reikia pateisinti. Tie
sa, ši operacija mums kainavo 
daug pinigo, bet mes neprarado
me nė vieno žmogaus. Mes atsi- 
ėmėm savo raketas ir bombo
nešius, gavę prez. J. F. Kenne
džio pažadą, kad JAV kariniai 
daliniai nemėgins keltis Kubon. 
Šis pažadas turėjo duoti bent 
šešerius metus ramybės, nes aš 
buvau tikras, kad prez. J. F. 
Kennedy laimės sekančius rinki
mus ...” Valstybės departamen
to oficialus pareigūnas Robert 
McCloskey spaudai padarytame 
pareiškime paskelbė, kad J. F. 
Kennedy ir jo vyriausybė Niki
tai jokio pažado nebuvo davę. 
Atrodo, N. Chruščiovas tokiu 
tvirtinimu siekia pateisinti sa
vo veiksmus, dėl kurių jis buvo 
išstumtas iš viešojo gyvenimo.

Apie prez. J. F. Kennedį Ni
kita yra labai geros nuomonės. 
Jis, girdi, buvęs tikras valstybi
ninkas, nes kiekvienu klausimu 
turėjęs savo tvirtą nuomonę ir 
išsiversdavęs be patarėjų pagal
bos. N. Chruščiovas sakosi pa
dėjęs J. F. Kennedžiui laimėti 
rinkimus, atmestadams jo anuo
metinio varžovo R. Niksono rei
kalavimą paleisti iš sovietinio 
kalėjimo numušto amerikiečių 
žvalgybinio lėktuvo U-2 pilotą 
F. G. Powers. R. Niksono rei
kalavimo patenkinimas, Nikitos 

lyt. Čia ypač moterims yra gau
sus pasirinkimas odiniu rankinu
kų, piniginių, sandalų ir batukų. 
Kainos perpus mažesnės kaip 
Kanadoje.

Grįžę į motelį dar maudomės 
ir sėdim prie baseino, kur su
sėdę turistai dalinasi įvairiais 
įspūdžiais. Netoli baseino, prie 
specialaus namuko, grandine 
pririšta gana didelė beždžionikė, 
kuri labai mėgsta žaisti. Tad be
veik nuolatos kas nors su ja 
žaidžia. Kai lieka viena, gailiai 
šaukia, o neprisišaukus šoka ant 
namuko stogo ir laukia kol kas 
Vėl ateis. (Bus daugiau) 

teigimu, būtų gerokai sustipri
nęs jo populiarumą rinkėjų ma
sėje. Šį Nikitos pareiškimą tuo
jau pat* paneigė R. Niksonas. Jis 
tvirtina, jog niekada nėra krei
pęsis į Chruščiovą, reikalauda
mas laisvės numušto lėktuvo pi
lotui.

Tikruoju visų Stalino žiauru
mų kaltininku Nikita laiko anuo
metinį NKVD viršininką L. Be
riją. Stalinas buvęs kraugerys, 
bet apie daugelį jo vardu pada
rytų nusikaltimų jis nieko ne
žinojęs. Stalino nuvertinimą XX 
kompartijos kongrese iššaukęs 
jo nekaltų aukų grįžimas iš kon
centracijos stovyklų.
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Government
Information

DARBO DEPARTAMENTO 
PRANEŠIMAS
PATARIAMASIS DARBO BIURAS
MOTERIMS

Patariamasis Darbo Biuras moterims 
yra neseniai įsteigtas, tikslu padėti 
ir patarti moterims, norinčioms grįž
ti į darbus.

Biuro tiksluose yra padėti moterims:
1) kurios nori tuoj pat grįžti į darbą. 
Tai yra taikoma toms moterims, 
kurių šeimos paaugo, namų apyvokos 
darbai sumažėjo, ir moterys vėl turi 
galimybę panaudoti išmoktas profe
sijas ar nori naujai išmokti pasirink
tą profesiją;

2) turi norą sugrįžti į darbą ateityje. 
Tai taikoma moterims, kurios prama
to, kad nuo namų darbų galės pasi- 
Muosuoti ateityje ir dabar nori jau 
pasiruošti būsimai karjerai.
Kvalifikuotas personalas yra pasiruo
šęs patarti apie įvairių darbų galimy
bės, padėti nustatyti karjerų pasirin
kimą, analizuoti sumanumus ir patar
ti pasiruošimui ar papildomam pasi
ruošimui.

Sis centras nėra darbų parūpinimo 
įstaiga, ir jos patarnavimas yra tei
kiamas nemokamai.

The Career Consultant Centre adre
sas yra:
74 Victoria Street, Toronto.

Norint patarimų, skambinkite 
telefonu: 365-1537.

ttetauNi Mate 
Mm Matote rfOoMi



Lietuvio pėdsakai Kanados šiaurėje
Lietuviai savo išsiblaškymu po 

visą pasaulį panašūs į žydus: 
kur nuvažiuosi, ten rasi lietuvį. 
Jų yra rytuose ir vakaruose, 
šiaurėje ir pietuose- Štai, kad ir 
Kanadoje: vargu ar yra vietovė, 
kur nėra lietuvio pėdsakų. Jų 
gali užtikti net visai mažose vie
tovėse. Pvz., kas gali tikėtis ras
ti lietuvių tokioje tolimoje Ka
nados gyvenvietėje kaip Moni- 
touwadge? Kad yra lietuvių 
Sault Ste Marie, Ont., visiems 
žinoma, bet kad jų yra tolimoje 
šiaurėje, mažai kas žino. Atvy
kę lietuviai čia nustemba suži
noję, kad Manitouwadge katali
kų parapijos klebonas yra lietu
vis, būtent, kunigas Lionginas 
Kemėšis. Anksčiau dirbo čia ir 
jaunasis Mitalas (iš Port Arthur, 
Ont.). Netoli Manitouwadge (apie 
75 mylios) yra Marathon vieto
vė, kur jau nuo seno gyvena 
Jonas Kručas, atvykęs Kanadon 
iš Šimonių prieš daugeli metų. 
Apie jį nežinojo net kun. L. Ke
mėšis, kuris šioje apylinkėje yra 
išgybenęs jau šešetą metų. Mat, 
J. Kručas gyvena mažoje, toli
moje vietovėje, atsiskyręs nuo 
kitų lietuvių. Su juo teko susi
tikti visai pripuolamai — kun. L. 
Kemėšio jubilėjinėse iškilmėse, 
kuriose jis dalyvavo kaip tos 
apylinkės Kolumbo vyčių orga
nizacijos IV laipsnio narys. Pa
sirodo, jis negauna net lietuviš
kos spaudos ir yra primiršęs lie
tuvių kalbą. Susitikęs betgi su 
lietuviais mielai kalbėjosi, džiau
gėsi atradęs tautiečių, prašė 
siuntinėti lietuvišką laikraštį ir 
parūpinti kokią nors knygą ang
lų kalba drauge su Lietuvos že
mėlapiu. Galimas dalykas, kad 
tose apylinkėse yra ir daugiau 
lietuvių, bet niekas apie juos ne
žino, nes gyvena izoliuotai ir lie
tuviškoje veikloje nedalyvauja- 
Dėlto ir lietuvių skaičius visuo
tinio surašymo statistikoje yra žy 
miai didesnis nei lietuvių kolo
nijų turimi sąrašai. Panašiai yra 
su latviais. Pvz., Manitouwadge 
vietovėje gyvena Bunkis su šei
ma. Jis yra prof. Stp. Kolupai
los giminaitis, aktyviai dalyvau
ja vietinės katalikų parapijos 
gyvenime, bet nuo latvių bend
ruomenės, atrodo, yra izoliuoto 
gyvenimo atskirtas, kaip ir dau
gelis lietuvių, gyvenimo atblokš
tų i tolimuosius Kanados plotus.

Lietuvio įkurta parapija
Atskridęs lėktuvu iki Sault 

Ste Marie, dairaisi kelio į Mani
touwadge vietovę, kuri yra dar 
už beveik 300 mylių. Automobi
liu pasieksi ją per 6 valandas. 
Kelias (Trans Canada) vingiuoja 
gražiomis Lake Superior pakran- 

Iškilmingas pagerbimas

temis iki Wawos, kur irgi yra 
lietuvių — net 7 šeimos. Iš čia 
kelias krypsta vis tolyn Į šiaurę, 
kol pagaliau privažiuoji žvyro 
vieškelį, vedantį į Manitouwad
ge. Tai' indėnų vietovardis, reiš
kiąs Dievo namą. Pačių indėnų 
čia nematyti, bet netoliese yra 
jų rezervatas. Jie, matyt, yra pir
mieji šios srities gyventojai, nes 
dauguma ežerų, upių ir gyven
viečių vardų yra indėniškos kil
mės. Iki šios dienos indėnai liko 
ištikimi gamtai: ežerams, upėms, 
miškams, kalnams, medžioklei ir 
žvejybai. Ir dabar jie skeptiškai 
žiūri į baltuosius, kurie čia įstei
gė vario ir cinko kasyklas. Pa
sak jų, baltieji esą keisti žmonės. 
Pirmiausia jie išnaikino, iškirto 
miškus, juos išgabeno ir paliko

Paropijiečių lankymas

Kunigo Liongino Kemėšio 25 metų kunigystės sukakties proga
tik uolas. Paskui sugrįžo, ėmė 
sprogdinti uolas ir jas gabenti. -. 
Tie indėnai ir dabar nesirodo 
kasyklose, išskyrus vieną kitą. 
Esą tegu baltieji vieni kamuo
jasi.

Atvykęs į Manitouwadge ran
di naujutėlį miestelį su 3200 gy
ventojų. Centre išsirikiavusios 
net trys bažnyčios: katalikų, su
vienytoji, anglikonų. Kiek to
liau ketvirtoji — liuteronų mi
sija. Katalikų parapijos klebo
nas — kun. L. Kemėšis. Jis čia 
yra pijonierius: parapijos įstei
gėjas, bažnyčios statytojas, pir
masis klebonas, katalikų mokyk
los organizatorius. Pradžioje, 
1953 m., kai Gečo bendrovė ėmė 
steigti kasyklą, gyventojų buvo 
tik saujelė. Eilę metų šią vietovę 
lankydavo tik misijonieriai. 1958 
m. kun. L. Kemėšis buvo pa
skirtas pirmuoju klebonu. Atvy
kęs čia nerado nei bažnyčios, 
nei klebonijos. Apsigyveno vieš
butyje ir pradėjo organizuoti pa
rapiją. Po įtempto darbo bei kie
tų pastangų išdygo visi reikalin
gi' pastatai — ne tik parapijos, 
bet ir pradžios mokyklos- šian
dien kun. L. Kemėšis, žiūrėda
mas į juos, prisimena naujaku
rio rūpesčius. Būdamas bena
mis, suorganizavo Dievo namus 
visai parapijai, kuriais ir pats 
džiaugiasi. Užtat parapijiečiai pa
rodė jam nuoširdų dėkingumą jo 
25 metų kunigystės jubilėjaus 
proga —š.m. liepos 1 dieną. Jie 
gausiai dalyvavo iškilmingose 
pamaldose, įteikė dovaną — si
dabrinį padėklą ir surengė su
kaktuvinį banketą. Iš pasakytų 
kalbu buvo matyti, kad kun. L. 
Kemėšio vardas iš Manitouwod- 
ge istorijos nebeišnyks, nes įau
gęs jon neatskiriamai, šalia ka
syklų pijonierių, jis bus pagar
biai minimas.

Kada užplūsta lietuviai?
Kanados šiaurėn mažai lietu

vių tenuvyksta — nebent pame
džioti ir pažvejoti. Ir į Manitou
wadge mažai kas iš lietuvių už
klysta: vienas kitas medžiotojas 
ar žvejys. Liepos 1 d. savaitgalis 
buvo reta išimtis. Kun. L. Kemė
šio sukakties proga suvažiavo ga
na gausus būrys tautiečių iš įvai
rių vietovių: Sault St. Marie, To
ronto, Detroito ir t-t.. Iš lietu
vių kunigų buvo atvykęs tiktai 
kun. Pr. Gaida. Visi jie apspito 
vietos kleboną kaip savo broli 
ir jo pastogėje jautėsi kaip na
mie. Parapijos salė skambėjo 
nuo lietuviškų dainų. Tai bene 
pirmas kartas, kad toks gausus 
lietuvių būrys atsilankė tolimo
sios šiaurės vietovėje, kur gyve

na įvairių tautybių žmonės, iš
skyrus lietuvius. Lenkai čia turi 
net savo organizaciją. Gausūs 
prancūzai, italai, portugalai. Va
saros metu matyti gana daug Ka
nados prancūzų studentų, kurie 
susimetę valgykloje prie vieno 
stalo, garsiai kalba. Vienas Gečo 
kasyklų pareigūnas — superin
tendento pavaduotojas Brown — 
man aiškino, kad čia kasyklose 
dirba įvairių tautybių žmonės. 
Esą darbo yra daugiau nei dar
bininkų. Nežiūrint gerų atlygi
nimų, darbininkų trūksta, nes 
mažai kas nori vykti į tolimą 
šiaurės vietovę. Esą iš Toronto 
darbo įstaiga atsiunčia ilgiausius 
bedarbių sąrašus, bet kai Gečo 
kasyklų vadovybė praneša, kad 
gali duoti darbo visiems, neatsi

randa nė vieno iš tų sąrašų.
Manitouwadge apylinkė graži. 

Gryno lauko čia nėra — tiktai 
kalnai, miškai, ežerai, uolos. 
Miestelis įsikūręs plačiame slė
nyje ir turi visas reikalingas 
įstaigas: pr. mokyklas, gimnazi
ją, ligoninę, sporto areną, vieš
butį, restoranus, medžiotojų bei 
meškeriotojų reikmenų krautu
vę ir t.t. Netrūksta nei televizi
jos — kanadiškos ir amerikietiš
kos. Tai rami bei jauki vietovė 
tiems, kurie nori atitrūkti nuo 
miesto triukšmo bei įtampos ir 
pagyventi artumoje gamtos, ku
ri dar mažai tėra paliesta žmo
gaus rankos. Pr. G.

Maironio
1967 m. liepos mėn. 1 d. 

ankstyvas šeštadienio rytas. Tik 
septynių valandų kelionė skiria 
Montreal} nuo Toronto. Trisde
šimt aštuoni jaunosios mūsų kar
tos atstovai mintimis skrieja į 
pasaulinę parodą. Trumpam 
stabtelėjame ištiesti ir pra
mankštinti kojų, tačiau ir trum
pa pertraukėlė per ilga, nes šir
dys veržiasi pirmyn.

Pagaliau išvystame Montrea- 
lio dangoraižius ir už valandėlės 
išsipilame LaSalle — Montrea- 
lio priemiestyje, čia — mūsų 
laikinieji namai sekančiom 
dviem dienom.

Pietūs kiek suvėluoti, tad sku
biai valgome ir vykstame apžiū
rėti miesto. Pro mūsų akis pra
bėga istoriniai paminklai, didin
gos bažnyčios, seni ir nauji pa
statai, sukame kaklus, stengda
miesi per autobuso langą pama
tyti dangoraižių viršūnes. Trum
pam sustojame' aplankyti “Not
re Dame” katedrą, suklupę pa
dėkojame Viešpačiui už laimin
gą kelionę, pasigrožime jos jau
kiu puošnumu ir vėl skubame į 
autobusą. Keičiasi vaizdai, pra
važiuojame McGill ir Montrealio 
universitetus, pakylame i kalną, 
nuo kur visa žemutinė Montrea
lio dalis matosi lyg ant delno, 
o jei pakeli akis, matai Laury
no kalnynus dunksant tolumo
je. Grįžtame per Mt. Royal į lai
kinus namus, pasistipriname 
vištiena, pasiskirtame vietas nak
vynei, pasipuošiame kuo turime 
ir vykstame į Aušros Vartų pa
rapijos salę, susipažinti ir pa
sisvečiuoti pas Montrealio aukšt. 
lituanistinės mokyklos jaunimą. 
Gal kiek nedrąsi pradžia, bet 
pažintys mezgasi greitai, ir gir
disi juokas, kalbos, susiūbuoja 
lietuviško jaunimo poros, vaiši- 
namės skaniais pyragaičiais ir 
saldumynais, rūpestingų šeimi
ninkių paruoštais. Dar per anks
ti atrodo užbaigti pasilinksmini
mą, bet mūsų laukia rytojaus 
ilga diena, tad dėkojame šeimi
ninkams už viešnagę ir skuba
me namo. Esame pilni įspūdžių, 
tad nejaučiame nuovargio, ir 
miegas negali užmerkti akių.

Sekmadienio rytas. “Gieda 
gaideliai anksti rytelį..’.” dai
na pažadina visus. Skubame 
rengtis, pusryčiauti ir jau pa
siruošę naujai dienai. Išklauso
me šv. Mišių vos už kelių žings
nių nuo mūsų namų esančioje 
bažnyčioje. Pasidalinę į šešias 
grupes po aštuonis asmenis, 
traukiame į pasaulinę parodą. 
Štai jau mes ir čia. Tai vieta, 
kur žmogus, panaudodamas Die
vo dovanas — žemės turtus, pro
tą, jausmus ir lakią vaizduotę, 
pastatė savo kūrinių komplek
tą. Žmonių minios. Eilės lau
kiančiųjų patekti į pastatus (pa
viljonus) išsiraitę ir išsipynę. 
Šiandien jos dar ilgesnės, nes 
Kanados šimtmečio minėjimo 
savaitgalis sutampa su Jungti
nių Amerikos Valstybių nepri
klausomybės švente. Vietiniai 
montrealiečiai, gyventojai iš to
limesnių Kanados provincijų, 
svečiai iš JAV, iš Pietų Ame
rikos, Europos, tolimųjų Azijos 
kraštų. Australijos ar Afrikos, 
suplaukę į dvi salas, jieško sa
vęs ir mėgina save pažinti. 
“Žmogus ir jo pasaulis”, tai pa
grindinė parodos tema. Mes, lyg 
bitės nuo žiedo prie žiedo lėk
dami, renkame gražių atsimini
mų pluoštus ir stebimės žmo
gaus sugebėjimais. Nebaido mū
sų nei tvankus oras, nei karš
ta saulė. Staiga kilusi audra pa
lieka patvindytus takus, tad kai 
kurios merginos basom kojom 
benda per balas. Niekas nė ne
pagalvoja apie nuovargį- Karts 
nuo karto susitinkame su ki
tom grupėm, pasidaliname įspū
džiais, pasiklausome patarimų 
ir skubame toliau: Jau štai ir 
vakaras. Artėja laikas rinktis 
kelionei į laikinus namus. Dėl 
įvairių priežasčių sunku visiems 
susirinkti nustatytu laiku, todėl 
tenka ilgokai lūkuriuoti, tačiau 
trykšta juokas, kyla klegesys, 
ir visi esame patenkinti puikiai 
praleista diena.

Pirmadienis išaušta labai ne
dėkingas. Pila, kaip iš kibiro, 
tad neskubame keltis, tačiau 
anie 10 vai., kad ir palengva, 
jau išsiruošę laukiame autobu
so į Kanados “Meką”. Vadovai

Kun. Kemėšio įkurtosios parapijos bažnyčia

mokykla lanko parodą
po visai naujai įsigytais lietpal
čiais, jaunimas po kiauru dangu
mi. Visi tikimės rasti trumpes
nes eiles, nes lietus turi atbai
dyti bent dalį žmonių. Vėl sker
sai ir išilgai raižome abi salas. 
Kad praskaidrinti mūsų artėjan
tį atsiskyrimą su Montrealiu, 
prasisklaido debesys, pasirodo 
saulutė ir karalienė Elzbieta II, 
nutarusi traukinėliu apvažiuoti 
apie parodą, su šypsena veide 
pasirodo mums, kad grįžę namo 
galėtume sakyti: “Ir parodoje 
buvau, ir karalienę mačiau”.

Nesinori grįžti, Dar daug pa
statų (paviljonų) neapžiūrėta, 
daug žmogaus kūrybos stebuk
lų nespėta pamatyti, bet lygiai 
kaip mes, taip ir mūsų autobu
sas, punktualiai prisistatome į 
susirinkimo vietą. Pilni išgyven
tų įspūdžių, matytų vaizdų ir pri
siminimų traukiame namo. Ke
lionės vadovai: Maironio vardo

IZRAELIO KARAS IR LIETUVA
Maskvos pozicija Izraelio-Ara- 

bų karo klausimu pagyvino Ame
rikos viešosios nuomonės palan
kumo pasireiškimus ir Baltijos 
kraštų laisvės reikalavimams- 
Neabejotina, kad tam padėjo ir 
laiku pateiktieji atitinkami pri
minimai.

Be anksčiau minėtų atvejų, at- 
žymėtini dar šie ryškūs to pa
lankumo pasireiškimai pastaro
siomis dienomis Jungtinių Vals
tybių Kongrese, spaudoje ir te
levizijoje.

Atstovai Harold R. Collier (R., 
III.) ir J. P. Addabbo (D., N.Y.) 
Kongrese priekaištavo preziden
tui ir J. V. ambasadoriui Jungt. 
Tautose, kodėl jie šiuo metu ne
pareikalavę įsakmiai, kad visų 
pirma rusai pasitrauktų iš karo 
metu jų neteisėtai užgrobtų sri
čių. ypač iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos. Reikalavo, kad Kon
greso priimtoji rezoliucija Bal
tijos valstybių klausimu būtų 
akivaizdžiau vykdoma. (Žr. “Con
gressional Records”, birželio 26 
d.).

Rusų priekaištus Izraeliui kad 
jis tęsiąs nacių grobikišką politi
ką, Izraelio atstovai atrėmė iš
kalbinga užuomina, kad tik jau 
ne žydai turėję sandėrių su na
ciais.

Jėzuitų žurnalas “America” 
stipriai parėmė “N- Y. Times” 
skelbimo pavidalu įdėtąjį lietu
vių pareiškimą, kuriame ryškiai 
iškelta bolševiku-nacių 1939 me
tų sąmokslo reikšmė ir jo pa

Pareiškimai dėl sportininkų kelionės
Ryšy su pasirodžiusiomis Čikago

je komunistinės pakraipos lietuvių 
spaudoje “Vilnis” š.m. liepos 7 ir 8 
d.d. žiniomis apie vykstanti Į Sovie
tų Sąjungos okupuotą Lietuvą ameri- 
kiečių-lietuvių sportininkų ir jų va
dovų vienetą, dalyvauti pavergtoje 
Lietuvoje sporto žaidynėse, Ameri
kos Lietuvių Taryba praneša, kad 
bet kokios organizuotos išvykos Į 
okupuotą Lietuvą, nežiūrint kokiais 
pavadinimais jos būtų skelbiamos, 
yra smerkiamos ir bet koks san
tykiavimas su okupanto organizacijo
mis arba pavieniais jų agentais lais
vųjų lietuvių, kovojančių dėl Lietu
vos laisvės ir patrijotinėms organiza
cijoms yra nepriimtinas.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Chicago, 1967 m. liepos 11 d.

Lietuvių studentų tautininkų Korp! 
Neo-Lithuania vyriausioji valdyba 
ruošiamą kai kurių Amerikos lietuvių 
krepšininkų išvyką i okupuotą Lietu
vą, kaip nesuderinamą veiksmą su

Kanados Lietuvių Fonde 200 narių
Nauji nariai ir jų įnašai:

198. L. Karbono atminimui $200
199. H. Rimkevičius $100
200. Kūrėjų-Savanoriu S-ga 100 
Aukos: L. Karbūno atmin. $35

O. Kaminskienės at. $50 
Mirusiems atminti įnašus ir 

aukas sudėjo jų draugai ir arti
mieji. (Aukotojų pavardės bus 
paskelbtos vėliau). Ona Kamins
kienė mirė š.m. birž. mėn. Sault 
Ste Marie. Hamiltonietis H. Rim
kevičius 50 metų gimtadienio 
proga buvo draugų pagerbtas 
įrašant jį į Fondo narius. Du 
šimtasis nario numeris teko L.K. 

mokyklos vedėjas J. Andrulis, 
mokyklos tėvų komiteto iždinin
kė J. Kulikauskienė, mokytojai 
A. Kuolienė, L. Senkevičienė, 
V. Birėta, č. Senkevičius ir A- 
Vaičiūnas, šiandien jau lengves
ne krūtine atsidūsta grąžinę gal 
ir pavargusius, bet patenkintus 
sūnus ir dukras jų tėvams. Vi
si galime džiaugtis turėdami to
kį drausmingą, susiklausantį ir 
išauklėtą jaunimą, kuris parodė 
savo subrendimą ne tik mokslo 
metų laikotarpyje, bet ir išky
los metu.

Nuoširdus ačiū Aušros Vartų 
parapijos klebonui tėv. Pečkiui 
už salę jaunimo pasilinksmini
mui. Ypatinga mūsų visų padėka 
Montrealio augšt. lituanistinės 
mokyklos vedėjai B. Lukoševi
čienei ir mokiniams už malonų 
priėmimą, vaišes ir supažindini
mą su Montrealiu.

A. Vaičiūnas

sekmės Baltijos valstybėms.
New Yorko “Daily News” (lie

pos 5) priekaištavo prezidentui ir 
vyriausybei už Pavergtųjų Tau
tų Savaitės proklamacijų nūblan- 
kinimą ir nutolimą nuo Kongre
so tuo reikalu priimtos rezoliuci
jos minties. Reikalavo, kad vy
riausybė tiksliau laikytųsi Kon
greso valios pareiškimų paverg
tųjų tautų klausimu.

' Henry 'Morgan, TV aktorius 
(pramoginėse diskusijose, Niu
jorko 5 kanale, Mery Griffin 
programoje liepos 4 d. vakare), 
minėdamas kreivos logikos pa
vyzdžius, pareiškė, jog štai ru
sai trečią karo dieną ėmė rei
kalauti Izraelio pasitraukimo iš 
užimtų plotų, kai patys rusai jau 
30 metų nesitraukia iš jų užim
tos Lietuvos, Latvijos, Estijos... 
Pareiškimas auditorijoje buvo 
priimtas triukšmingu plojimu.

Bostono “Christian Science 
Monitor” liepos 8 d. įdėjo Wil
liam Henry Chambėrlino pa
reiškimą dėl Kosygino reikala
vimo, kad Izraelis atsitrauktų į 
birželio 4 dienos pozicijas, ku
riame sako, ar nebūtų įspūdin
giau ir moraliai nuosekliau, jei 
Kosyginas tuo pačiu metu pasi
siūlytų ir Sov. S-gos karines pa
jėgas atitraukti į 1939 metų po
zicijas iš jų užimtųjų kraštų — 
dalies Suomijos, Estijos, Latvi
jos. Lietuvos, dalies Lenkijos, 
dalies Čekoslovakijos bei Veng
rijos, Besarabijos, — iš plotų, 
kuriuose gyvena apie 25 milijo
nai žmonių. (ELTA)

mūsų veiksnių vedama laisvinimo li
nija, laiko nepriimtina ir neremtina.

L. S. T. Korp. Neo-Lithuania 
vyr. valdyba

Pereitą savaitę spaudoje pasirodė 
krepšininkų išvykos Į okup. Lietuvą 
organizatorių pareiškimas, kur ir ma
no pavardė paminėta koordinacinio 
komiteto narių tarpe.

šiuo pareiškiu, kad nuo š.m. ba
landžio mėn. 1 d. esu JAV kariuo
menėje, nedalyvauju iš viso jokioje 
visuomeninėje veikloje, nebuvau ir 
nesu nariu tame komitete.
1967. VII. 10 Jonas Račkauskas

Kai kam pradėjus skleisti nepa
gristas žinias apie mūsų, žemiau pa
sirašiusiųjų, dalyvavimą sportininkų 
išvykos i okupuotą Lietuvą ruošime, 
pareiškiame, jog tokiai išvykai šiuo 
metu nepritariame ir jos organiza
vime nedalyvaujame.

Su pagarba,
Valdas Adamkavičius 
Vytautas Grybauskas 

1967 liepos 5 <L

Kūrėjų-Savanorių S-gos Toronto 
skyriui (pirm. V. štreitas), kuris, 
įvertindamas L. Fondo tikslus, 
per aukas stiprinti lietuvybę, 
paskyrė iš savo kuklių lėšų Fon
dui įnašą — laisvės kovoms pri
siminti. Visiems aukotojams 
Fondas nuoširdžiai dėkoja. Ha
miltone L. Fondui talkininkauti 
sutiko V. Narkevičius — kaip 
trečias Fondo įgaliotinis. Mont- 
realyje, Winnipege ir Sudbury- 
je kol kas nepavyko surasti Fon
dui talkininkų ir tose kolonijose 
Fondo įgaliotinių nėra.

P. Lelis, reikalų vedėjas
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Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS

ČIKAGOS LIETUVIŲ TELEVIZI
JOS programa, kuri yra vienintelė 
Vakaruose, vis susiduria su naujomis 
problemomis ir kliūtimis. Dar nese
niai ta televizijos stotis (WCIU - TV, 
kanalas 26-tas), per kurią perduoda
mos lietuvių programos, pasirašė su
tartį su muzikų unija, ir dabar pro
gramose negali pasirodyti unijai ne
priklausantieji muzikai (pianistai bei 
kiti instrumentalistai). Dabartiniu 
metu tektų kiekvieną kartą samdy
ti po kelis muzikus, kas sudarytų 
labai daug išlaidų, todėl nutarta įsi
gyti garsinį filmavimo aparatą, nu
filmuoti lietuvių menininkų pasiro
dymus ir po to juos demonstruoti te
levizijoje. Toks aparatas įgalintų Či
kagoje parodyti ir kitų miestų lietu
vius menininkus, kurių iki šiolei Či
kagon atsivežti tebuvo įmanoma tik 
vieną, kitą.

Garsinis filmavimo aparatas su 
priedais atsieitų apie 6 tūkst. dolerių. 
Tas garsines filmas būtų galima ne 
vien tik rodyti televizijoje, bet iš jų 
sudaryti ilgą kronikinę filmą ir ją 
vėliau demonstruoti įvairiuose mies
tuose. Tokia kronikinė medžiaga fil- 
moje liktų ilgiems laikams lietuvių 
archyvuose. Lietuvių televizijos pro
gramos vadovybė dabar prašo prisi
dėti prie šio aparato įsigijimo, nukrei
piant aukas šiuo adresu: “Lietuviai 
Televizijoje”, 2615 W. 43 St.. Chica
go, III. 60632.

Televizijos programoms paremti 
jau steigiasi būreliai įvairiose liet, 
kolonijose. Tam reikalui viena Čika
gos organizacija — Čikagos Meške
rioto jų-Medžiotojų klubas — surengė 
gegužinę, iš kurios gautas visas pel
nas paskirtas programų parėmimui. 
Liepos mėn. 8 d. į Spaičio daržą 
Willow Springs vietovėje sugužėjo 
nemaža tautiečių, kurie čia pramoga
vo ir kartu parėmė gerą projektą. 
Šio klubo pirm. A. Ramonis su savo 
orkestru linksmino publiką, kuri šo
ko iki vėlumos. Televizijos progra
mos vedėjas A. Siutas svečius filma
vo, ir vėliau šios gegužinės dalyviai 
patys save galės matyti programoje. 
Gaila, kad dabar turimas aparatas 
yra negarsinis ir nebus galima gir
dėti gegužinės garsų. Reikia tikė
tis, jog ir kitos Čikagos liet, organi
zacijos surengs pramogas liet, tele
vizijos naudai.
• • •

PO LIETUVIŲ - UKRAINIEČIŲ 
sporto varžybų, kurios buvo sureng
tos birželio mėn. 24-25 dienomis Či
kagoje, artėja kitas didelis lietuvių 
sporto įvykis. Liepos mėn. 29-30 die
nomis čia bus pravestos 1967 m. Š. 
Amerikos Pabaltiečių lengv. atleti
kos, plaukymo ir lauko teniso pir
menybės. Lengv. atletikos ir lauko 
teniso pirmenybės bus Hanson Par
ke, o plaukymas (varžybos vyks tik 
šeštadieni) bus Eckhart Parko ba
seine. Varžybas vykdo latviai. Iš Pa- 
baTtiečių lengv. atletikos ir plaukymo 
varžybų bus išvesti nugalėtojai šių 
rungčių š. Amerikos liet, žaidynėms, 
kadangi atskirų pirmenybių nebus 
rengiama. Tikimasi, jog čia minėto
se pirmenybėse dalyvaus nemaža lie
tuvių sportininkų iš Toronto, Kleve- 
lando, Detroito ir kitų miestų.
• • •

NUO 1954 M. RUDENS ČIKAGOJE 
yra leidžiamas anglų kalba žurnalas 
“Lituanus”, kuris angliškai skaitan
čiai publikai skelbia lietuvių kultū
rinius atsiekimus, kelia viešumon 
lietuviškas problemas, duoda komen
tarus, ginančius lietuvių bylą kita
taučių tarpe. Anksčiau šį žurnalą 
leido JAV Lietuvių Studentų Sąjun
ga, o dabar — “Lituanus” Fondaci- 
ja, kurios pirmininku yra Valdas 
Adamkavičius. Jis neseniai išsiunti
nėjo laiškus lietuviams ir kreipėsi 
dėl paramos šiam vieninteliam ang
lų kalba akademiniam leidiniui išei
vijoje. Laiške rašo: “Nėra lengvas 
darbas skaityti spaustuvėje surink
to rankraščio korektūras; sunku yra

SVEIKATOS KUNIKA - Health Clinic
Medicinims 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 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

SULATTIS
surasti kvalifikuotą, veltui ar už cen
tus sutinkantį dirbti vertėją, anglų 
kalbos stilistą; suprantamos mums ir 
Jūsų sunkiai pelnyto atlyginimo są
lygos. Iš kitos pusės ir malonu ir 
svarbu, kai į mūsų leidinį atkreipia 
dėmesį valstybės vyras, universiteto 
profesorius ar kur nors Filipinuose 
besidarbuojanti vienuolė mokytoja”. 
Reikia paminėti, jog “Lituanus” Fun
dacija yra pasiryžusi leisti studijų 
seriją anglų kalba, pavadintą “Stu
dies In Lithuanian History and Cul
ture”. Fundacijos adresas yra toks: 
Lituanus Foundation, P. O. Box 9318, 
Chicago, Ill 60690.• • •

KADANGI AMERIKOJE patekti į 
medicinos mokyklas yra sunku, tai 
kai kurie jaunuoliai lietuviai iš čia 
važiuoja mediciną studijuoti Vokieti
jon ar Austrijon. Vienos universite
te Austrijoje mediciną studijuoja Al
gis Šabanas ir Leonas šulaitis-šulas. 
Pirmasis yra sūnūs dr. Alvinos ir dr. 
Juozo šabanų, kurie Čikagoje verčia
si medicinos praktika. Antrojo tė
vas yra žurnalistas, priklausan
tis LŽS-gos centro valdybai. L. šulas- 
Šulaitis yra prieš 6 metus atvykęs 
iš Lenkijos kartu su savo motina ir 
čia baigė Illinois univer. Jiedu ne
seniai parvažiavo vasaros atostogoms 
pas savo tėvus į Čikagą.

Vokietijoje medicinos daktaro 
laipsnio siekia V. Šmulkštys, kuris 
jau anksčiau yra turėjęs kalbų dok
toratą. Dr. Šmulkščio žmona, buvu
si Aldona Krikščiūnaitė, su sūneliu 
Linu gyvena Čikagoje. A. šmulkštie- 
nė yra vid. mokyklos mokytoja ir 
mokytojauja vakariniame Čikagos 
priemiestyje.• • • • i H

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Petras 
Ramutėnas, Naujoje Zelandijoje gy
venantis 18 metų tautietis, buvo at
vykęs į Čikagą ir dalyvavo Evan- 
gelikų-Reformatų sinode. Jis atsto
vavo to krašto lietuvius. — Dr. Al
vydas Koncė, dirbęs San Francisco 
ligoninėje, grižo Čikagon ir dirbs 
Northwestern un-to ligoninėje. — 
“Chicago Tribune” liepos mėn. 9 
d. laidoje plačiai aprašė Balzeko Lie
tuvių Kultūros muzėjaus įsigytąsias 
retas lietuviškas monetas. — Ramū
nas Motekaitis baigė Illinois Tech
nologijos institutą ir gavo chemijos 
daktaro laipsni. Jis yra buv. Lietu
vos operos solistės Izabelės Motekai- 
tienės sūnus. Kitas jo brolis — Man- 
girdas yra žinomas pianistas ir turi 
magistro laipsnį muzikos srityje. — 
— Lietuvių Prekybos Rūmai organi
zuoja ekskursiją į Pasaulinę parodą 
Montrealyje. Bus vykstama trimis 
specialiais miegamaisiais vagonais. Iš
vykstama rugsėjo mėn. 1 d., o grįžta
ma rugsėjo mėn. 5 d. Išvykos daly
viai turės progą dalyvauti ten ren
giamoje Lietuvių Dienoje. — Kazys 
Šimkus, Cicero lietuvių veikėjas, lau
kia iš Lietuvos į svečius atvykstan
čio savo brolio, kuris neseniai išėjo 
į pensiją. Visi reikiami dokumentai 
jau sudaryti ir neužilgo svečias iš 
Lietuvos turėtų pasirodyti Ameri
koje.

LONDON, ONT.
MIRAS CHAINIAUSKAS, vienas 

“Baltijos” ansamblio taut, šokių va
dovų, sunegalavo ir atsigulė Vikto
rijos ligoninėn pailsėti. Jo kamba
rys — penktame augšte, Nr. 547. D.E.

SUDBURY, ONT.
KANADOS ŠIMTMEČIO minėjimo 

proga lietuviai gražiai pasirodė su 
lietuviškais rankdarbiais ir leituviš- 
kais valgiais, kurie taip patiko, kad 
per pora valandų nieko nebeliko. 
Lietuvišką parodėlę ir virtuvę tvar
kė A. M. Glizickienė, A. Mazaitienė, 
M. Marozienė, A. Pranckūnienė, S. 
Semežienė ir S. Petrėnienė. Lietuvių 
jaunimo tautinių šokių grupė pašo
ko “Lenciūgėlį” ir “Kepurinę”.

Ps.D.R.M.N.Pt
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DAINA SOVIETINIAM SPALIUI
l Vilniaus Vingio parką suvary

ti 9.000 dainininkų linksmino lietu
viškosios kompartijos didžiūnus ir 
jų svečius, inscenizuotos dainos pa
galba atkurdami sovietinės Spalio re
voliucijos laimėjimus. Jubilėjine va- 
dinamos dainų šventės apimtį api
būdina jos šūkis: “Revoliucija — 
žmonijos jaunystė”. Atitinkamoms 
vaizdinėms nuotaikoms išgauti daini
ninkai naudojo įvairiaspalves skaras, 
kuriomis apsigaubdavo, dainuodami 
dainas. Savaime suprantama, Lietu
vos nepriklausomybės laikotarpiui 
buvo skirta tamsi spalva, bet estra
da subolavo, sutvisko, kai reikėjo 
pavaizduoti 1940 m. ir Sovietų Są
jungos įvykdytą Lietuvos okupaciją. 
Pasak “Tiesos”, tai buvo “dienos, 
džiugios ir šviesios, kurių nebuvo re
gėjusi Lietuva”. Karo metus atkūrė 
į dainininkų gretas įsijungę vaikai 
ir juos vėliau pakeitę kariai su pu
čiamųjų orkestru. Lietuviškoje Vin
gio padangėje aidėjo sovietų kompo
zitorių dainos — A. Novikovo “Per
galė” ir V. Puchnačiovo “švyturiai”. 
Pokario metams buvo skirta J. Mar
cinkevičiaus žodžiams parašyta E. 
Balsio daina “Daina apie Leniną”, ku
rioje, tarp kitko, skelbiama: “Sviesi 
revoliucijos saulė nugriovė vergijos 
stabus, mums Lenino žodis, mums 
Lenino vardas kaip vėliava buvo ir 
bus ...” Kaimo kapelos pagrojo A. 
Bražinsko “Kaimo valsą”, P. Bekerio 
“Polką”, J. Gaižausko “Jubilėjinį 
maršą”. Sovietinę Spalio revoliuciją 
garbinusi dainų šventė buvo baigta 
B. Dvariono daina “Ant Nemuno 
kranto”. Dirigentų gretose buvo J. 
Švedas, K. Kaveckas, A. Krogertas, 
P. Bekeris, J. Manžuchas. H. Perel- 
šteinas, J. Šidlauskas, E. Vemikas, 
R. Balčiūnas, J. Gaižauskas, P. Jan
kauskas, A. Kepenis, A. Uzėla, J. 
Vanagas, R. Zdanavičius ir A Žei
mienė. Šį grandiozinį spektakli reži
savo H. Vancevičius ir A. Surkevi- 
čienė. jo meniniu apipavidalinimu rū
pinosi architektai broliai A ir V. 
Nasvyčiai, vyr. tvarkytojas A. Moc
kus.

SPORTININKŲ SPEKTAKLIS
Duoklę sovietinei Spalio revoliu

cijai Vilniaus “Žalgirio” stadione se
kančią dieną atidavė 5.000 sportinin
kų. Jų spektaklio pagrindinis šūkis
— “Šlovė Spaliui”. Iškilmės buvo 
pradėtos aukuro ugnies atnešimu iš 
Vingio parko. Ši garbė teko pasižymė
jusiems sportininkams, kurių tarpe bu 
vo irkluotojos R. Tamašauskaitė, L 
Bačiūlytė, rankininkės G. Lapinaitė, 
E. Petkienė ir boksininkas D. Poz
niakas. Su deglu rankoje į stadioną 
įbego krepšininkas M. Paulauskas, pa
saulinį čempionatą laimėjusios sovie
tų rinktinės kapitonas. “Darbo rezer
vų” sportininkai su kopėtėlėmis mė
gino pavaizduoti didžiųjų statybų ei
gą. Juos pakeitę žalgiriečiai atitinka
mos grupuotės pagalba žiūrovams pa
rūpino sovietinį pjautuvą su kūju. 
“Žalgirio” irkluotojų pergales primi
nė valčių įgulų nariai, su irklais ran
kose susėdę ant žemės, buriuotojų
— stadione iškeltos plazdančios bal
tos burės. Vandens bangas imitavo 
merginų linguojančios figūros. Kari
nei sportinės programos daliai atsto
vavo Vilniaus radijo technikos mo
kyklos kariūnai, vadovaujami V. Jele- 
nevskio. Juos pakeitė moksleivių 
mankšta ir žaidimai, dinamiečių in
scenizuotas eismo reguliavimas. Stu
dentai į stadioną įžygiavo su 400 ka
muolių, kurių sutartinis dribhngavi- 
mas nustelbė orkestrą ir plojimus. 
Pasirodžius stalo tenisininkams, savi
gynos imtynių mėgėjams, fechtuoto
jams ir boksininkams, sportininkų 
grupuotė, anksčiau parūpinusi sovie
tinį pjautuvą su kūju, dabar pateikė 
Maskvai skirtas raides — “SPALIUI 
50”. Spektaklis buvo baigtas kompoz. 
B. Gorbulskio specialiai sukurtu 
“Sportininkų maršu” ir programos 
dalyvių pražygiavimu pro tribūnas, 
kuriose sėdėjo gėlėmis apkaišyti 
augštieji partiečiai, jų tarpe ir J. 
Paleckis, atskridęs iš Maskvos. Gėles

DELHI, ONT.
BAISIEJI BIRŽELIO ĮVYKIAI pa

minėti birželio 18 d. LB apylinkės 
valdybos ir šaulių kuopos vadovybės 
rūpesčiu. Choras pagiedojo pritaiky
tų giesmių, gale Mišių sugiedotas 
Tautos himnas. Per pamaldas baž
nyčioje buvo įneštos tautinė ir šaulių 
vėliavos. Po pamaldų prie lietuviš- 
ko kryžiaus, skirto Lietuvos kanki
niams pagerbti, padėtas vainikas. 
Kalbėjo St. Jakubickas ir J. Matulio
nis. Minėjimas baigtas giesme “Ma
rija, Marija”.

KANADOS ŠIMTMEČIO bendros 
visų krikščioniškųjų tikybų pamal
dos įvyko birželio 18 d. 2.45 vai. 
Delhi gimnazijos auditorijoj, daly
vaujant miestelio ir apylinkės dva
siškiams ir tikintiesiems. Pradžioje 
Delhi orkestras pagrojo religinių 
giesmių. įžanginį žodį tarė šimtmečio 
komiteto narys James Webb. Susi
rinkusius pasveikino miesto burmist
ras A. M. Sayeau. Pačios pamaldos 
pradėtos vengrų babtistų kun. dr. 
L. S. Pandy kvietimu garbinti Vieš
patį. Sekė himnų giedojimas, šv. 
Rašto ištraukų skaitymas, meditaci
jos, maldos. Dalyvavo keli protestan
tų dvasiškiai ir kat kunigai: John 
Halter, T. J. Divine, kun. J. Gutaus
kas.

SKAUTAI AKADEMIKAI birže
lio 17-18 d. savaitgalį stovyklavo A. 
E. AugustinaviČių miške, skautų pa
mėgtoj vietoj, netoli nuo Delhi. Šeš
tadienio popietėj p. AugustinaviČių 

jiems parūpino iš stadiono atbėgę 
moksleiviai, atsidėkodami “už giedrią 
vaikystę”, šio renginio organizaciniai 
nuopelnai priklauso: vyr. rež. A Ga
liniu!, vyr. baletmeisteriui J. Guda
vičiui, vyr. daiL R. Songailaitei, sta
diono apiforminimo projekto autoriui 
architektui V. Gabriūnui, vyr. diri
gentams J. Manžuchui ir E. Vend- 
kui.

GAUSI GYDYTOJŲ LAIDA
Kauno medicinos institutą šiemet 

baigė 214 gydytojų, 53 dantų gydy
tojai, 63 provizoriai ir 10 biofizikų. 
Vienuolika jaunųjų gydytojų institu
tą baigė su pagyrimais, jų tarpe V. 
Repkus, I. Juozapavičiūtė, V. Balsys 
ir kt. Jaunuosius specialistus sveiki
no instituto rektorius prof. Z. Ja
nuškevičius, kompartijos ck sekr. A 
Sniečkus ir Kauno vykdomojo komi
teto pirm. J. Šerys.

LANKĖSI ŽURNALISTAI
Į Vilnių buvo atvykę užsienio laik

raščių ir žinių agentūrų koresponden
tai iš Maskvos, atstovaują Britanijai, 
Australijai, Bulgarijai, Japonijai, Ka
nadai, Lenkijai ir R. Vokietijai. Jų 
tarpe buvo ir Toronto “The Tele
gram” dienraščio korespondentas Aa
ron R. Einfrank, prieš porą mėnesių 
Maskvoje pakeitęs sovietų nemalo
nės susilaukusį Peter Worthington, 
kuris pasižymėjo retai sutinkamu pa
stabumu ir plunksnos aštrumu. Žur
nalistus priėmė iš Montrealio grįžu
si L. Diržinskaitė-Piliušenka. Ji save 
vadina užsienio reikalų ministere, 
nors užsienį pirmą kartą pamatė iš
vykoje į Montreal!. Be L. Diržins- 
kaitės, į žurnalistų klausimus atsa
kinėjo kultūrinių ryšių valdybos 
pirm. R. Petrauskas, valstybinės pla
no komisijos skyriaus viršininkas P. 
Kiuberis, kultūros ministerio pavad. 
V. Jakelaitis, švietimo ministerijos 
valdybos viršininkas V. Liutikas, že
mės ūkio ekonomikos instituto di
rektorius B. Poškus, Mokslų Akade
mijos ekonomikos instituto direkto
rius K. Meškauskas ir istorijos insti
tuto direktoriaus pavad. J. Jurginis. 
Žurnalistų pateikti klausimai šį kar
tą neskelbiami

NAUJA SATYRIKĖS KNYGA
Talentinga feljetonistė ir satyrikė 

Vytautė Žilinskaitė išleido naują 
knygą “Angelas viršum miesto”. Te
mas ji semia iš kasdieninio gyvenimo 
smulkmenų, kurių nepastebi mažiau 
įžvalgi akis. Tai liudija naujojoje 
knygoje paskelbta satyra “Įsakymas 
Nr. 137a”:

“Šiandien mūsų įstaiga, kaip ir vi
sa šalis, gyvena didelį pakilimą, šio
mis nuostabiomis dienomis laukuose 
dar garsiau burzgia traktoriai, ber
danu į garuojančią dirvą auksinius 
žiemkenčių grūdus, dar linksmiau 
šviesiuose gamyklų cechuose dūzgia 
moderniškos staklės, raitydamos žvil
gančias drožles, dar skaisčiau tvis
ka auksinė saulė, dar energingiau 
skamba dainos apie giedrią nūdieną, 
dar platesnės šypsenos darbo žmo
nių skruostuose. Negrįžtamai nu
grimzdo į praeitį slogūs buržuazinės 
priespaudos metai, visu savo milži
nišku ūgiu išsitiesė mūsų tarybinis 
žmogus. O rytoj? Rytoj jis dar pla
čiau išskleis savo galingus sparnus, 
kildamas į kosmines aukštumas ir 
gręždamasis į šachtų gilumas. Supu
vęs imperialistinis-monopolistinis pa
saulis pasmerktas žūti, kai į mūsų 
pergalių vainiką įpinami vis nauji 
ir nauji laimėjimų žiedai.

Už nuolatinį vėlavimas! ir pravaikš
tas darbo metu reiškiu griežtą pa
peikimą su paskutiniu įspėjimu bu
halteriui Broniui Liutkevičiui.”

Humoru persunkta mintis išryškė
ja paskutiniame sakinyje, suteikda
ma juokingą atspalvį visoms anksty
vesnėms eilutėms bei jų dirbtiniam 
patosui. V. Žilinskaitė vengia vadi
namųjų faktinių feljetonų, kuriems 
pagrindą sudaro tikri įvykiai ir gyvi 
žmonės. Savuoju talentu ji šiandien 
yra pakeitusi ir netgi pralenkusi 
prieš keletą metų mirusią Liūnę Ja
nušytę. V. Kst.

altanoj kun. J. Gutauskas turėjo pa
sikalbėjimą su akademikais apie lai
ką ir jo ženklus. Po neformalios pa
skaitos įvyko gyvos diskusijos, atsi
rado nemaža klausimų, kurie lietė 
krikščionišką pasaulėžiūrą ir dabar
ties gyvenimo įvykius. Pažymėtinas 
skautų akademikų geras lietuvių kal
bos vartojimas, atviras minčių reiš
kimas ir platus išsilavinimas. Apie 
dvi valandas trukęs pasikalbėjimas 
buvo įdomus ir naudingas. Sekma
dienį skautai akademikai dalyvavo 
pamaldose.

HAMILTONO ABIEJŲ SKAUTŲ 
TUNTŲ savaitgalio stovykla įvyko 
toje pačioje vietoje birželio 24-25 
d.d. Gaila, kad pasitaikė šaltokas 
oras. Sekmadienį 11 v. pamaldose jų 
tiek daug dalyvavo, kad buvo sun
koka visus susodinti, nes ir taip 
bažnyčioje buvo daug žmonių. Atsi
prašome, jei kam nors teko kiek pa
vargti.

PIRMOJI VAIKŲ KOMUNIJA įvy
ko birželio 25 d. per 11 v. pamal
das su tradiciniu iškilmingumu ir 
pirmakomuniams deramu dėmesiu.

TABAKO SODINIMAS IR ATSO
DINIMAS laimingai baigėsi. Sį pa
vasarį nebuvo šalnų, todėl didesnio 
atsodinimo nereikėjo, šiuo metu mū
sų apylinkėje oras tabakui augti yra 
geras — šilta ir dažnokai palyja. Ta
bakas greitai ir gerai auga. Jei ne
pasitaikys ledų ir kiek vėliau šalnų, 

(Nukelta į 7 psl.)

Toronto tautinių šokių grupė "Gintaras", dalyvavusi Joninių programoje Wellande

g HAMILTON
LIETUVIŠKĄ SEIMĄ SUKŪRĖ dr. 

Vaidotas Kvedaras ir Birutė Kybar- 
taitė. Jaunasis yra vienintelis lietu
vis dantų gydytojas Hamiltone, o 
jaunoji — studentė. Vestuvinėse vai' 
sese daug svarių minčių ir gražių 
linkėjimų jauniesiems pateikė mon
sinjoras dr. J. Tadarauskas bei kiti 
visuomenininkai. Prasidėjus linksma
jai daliai, muzikos pertraukas už* 
pildė rateliai ir dainos. Buvau la
biausiai sužavėtas, kai pamačiau, kad 
rateliams vadovauja mūsų lietuviš
kasis atžalynas. Godžiai sekiau rate
lių eigą ir dainų žodžius, sujaudin
tas iki ašarų mūsiškio jaunimo lie
tuviškumo. Už visa tai nuopelnai ten
ka mons. dr. J. Tadarauskui, nenuils- 
tantiems visuomenininkams — G. 
Breichmanienei, E. Dauguvietytei- 
Kudabienei, J. Pleiniui, mokytojams 
— J. Mikšiui, K. Mileriui ir visiems 
kitiems, eilę metų visas jėgas ir 
poilsio valandas skiriantiems mūsų 
jaunimui. B. K.

PADĖKA
Už padarytą mums staigmeną — 

namo įkurtuves ir vertingą dovaną 
nuoširdžiai dėkojame: p.p. Antanai- 
čiams, Bartninkams, Blekaičiams, 
Bungardams, A. N. Gutauskams, Juo-

KNIGHT RADIO & TELEVISION

SALES AND SERVICE
HAMILTON

168 Locke St S.

Mod. MCH061 $189.00 su įdėjimu.
ŠIĄ VASARĄ GALĖSITE MIEGOT GERAI IR PER DIDŽIAUSIUS 
KARSČIUS SU WESTINGHOUSE KAMBARINIU VĖSINI
MO APARATU. PATIKRINKIT ŠIO APARATO DUOMENIS. NU
STATOMAS TERMOSTATAS, TRYS GREIČIAI, PAKEIČIAMA 
ORO SROVES DIREKCIJA, IŠPLAUNAMAS FILTRAS. SVERIA 
TIK 61 SVARĄ. KITI MODELIAI TINKAMI VISOKIO DYDŽIO 
NAMAMS. VIENERIŲ METŲ GARANTIJA VISAM APARATUI, 
BE TO DAR KETVERIEM METAM ŠALDYMO MOTORUI.

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.

TAISO M RADIJO STEREO IR TELEVIZIJOS APARATUS

Kreiptis pas A. Pilypaitį (Al) — krautuvės vedėję

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 v.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, Tėvą pranciškoną 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldą.

deliams, Juškevičiams, Lengnikams, 
LeseviČiui, Kalmantavičiams, Kara
liūnui, V. G. Kazemėkams, Kristo- 
laičiams, Muliuoliui, Pareščiams, Ra- 
guskams, šukaičiams, A. M. Trum- 
pickams, Vizbarams.

Jūsų prisiminimas ilgai liks mū
sų atmintyje ir jūsų dovana puoš 
mūsų namus.

Nuoširdus ačiū visiems.
Enskaičiai

MIAMI, FLA
JANINA NARŪNĖ yra išleidusi 10 

knygų. “Sutemas” — eilėraščių rin
kinį (kuris buvo jos vyrui dedikuo
tas) išskyrus visos kitos knygos jau
nimui parašytos ir gausiai iliustruo
tos. Pagerbiant rašytojos dešimtosios 
knygos išleidimą ir jos gražų įnašą į 
jaunimo literatūros aruodą, buvo 
projektuota A. D. Kaulakių sode pa
ruošti parengimą ir tų knygų paro
dėlę. Vieton parengimo išlaidų ir 
darbo J. Narūne pasiūlė nusiųsti au
ką Tėvams saleziečiams į Italiją, nes 
šiuo metu jie ryžtasi išleisti visą 
seriją jaunimui naujų pasakų. Tam 
tikslui paremti surinkta ir išsiųsta 
50 dolerių. Iš ten gautas atsakymas 
— padėkos žodis visiems aukoju
siems Miami lietuviams.

JA 2-5028

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas indėlip saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

WELLAND, Ont.
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO

JŲ klubo “Lituanica” pavasarinis, 
tradicinis kartūno balius praėjo su 
pasisekimu, sutraukdamas ne tik lie
tuvių, bet nemažai ir kanadiečių. Šių 
šimtmečio metų proga buvo žymiai 
padidintos premijos. Komisiją sudarė 
daugiausia kanadietės, bet daugumą 
premijų laimėjo lietuvės. Tuo kana
dietės pripažino lietuvėms grožio ir 
apsirengimo mene pirmumą. Mažiau 
premijų laimėję kanadiečiai-tės, ža
da puoštis ir atsikriebti sekančiais 
metais.

Aišku, visų puošnių ponių ir pane
lių, barzdočių ir senoviškai apsiren
gusių, nebuvo galima patenkinti, nes 
premijų buvo skirta apie dešimtį, tuo 
tarpu kandidatavo per šimtą. Kiti sa
vo laimę išbandė ir laimėjo turtin
goje loterijoje.

Klubo valdyba, negalėdama visų 
pasidarbavusių išvardinti pavardė
mis, nuoširdžiai dėkoja: už progra
mos meninį ir planinį apipavidalini
mą, už garsinimą laikraščiuose, sta
liukų aukotojams, visiems lietuviams 
prekybininkas, pavieniams asmenims, 
dirbusiems parengimo metu, klubo 
nariams ir visiems atsilankiusiems.

“Lithuanicos” klubo valdyba

TRADICINĖS JONINĖS. Kasmet 
rengiamos Joninės šiemet praėjo Ka
nados šimtmečio ženkle. Nepaisant 
rengėjų nuogąstavimų, kad Montrea
lio paroda gali atitraukti dalį daly
vių, šventė galima skaityti pavyku
sią. Programoje dalyvavo Toronto 
tautinių šokių grupė “Gintaras” ir 
Hamiltono tautinių šokių grupė “Gy- 
vataras”. Šie susilaukė gausių pub
likos plojimų, ypač šokant Sadutę ir 
jungtinę abiejų grupių — Subatėlę. 
Tai rodo didelį tautinių šokių pamė
gimą ir mūsų jaunimo pastangų įver 
tinimą, šokių metu Jonų polkos pre
miją gavo J. Skeivelai iš St. Catha
rines, o moderniojo šokio hamilto- 
nietis G. Prunskus su partnere (pa
vardė nesužinota). Kaip buvo tikėta
si, matėme lietuvių iš Toronto, Ha
miltono, Rochesterio, Londono ir ki
tų vietovių, net tolimosios Ottawos, 
kurių didesnę dalį sudarė jaunimas. 
Rengėjai dėkoja visiems dalyviams 
už atsilankymą, o talkininkams už 
pagalbą ir auką. Prie šventės pasise
kimo daugiausia prisidėjo darbu ir 
įvairia parama šie asmenys: Tėvai 
pranciškonai su tėv. B. Mikalausku 
priešakyje, P. J. Radvilai iš Port 
Colbome — Belmont viešbučio savi
ninkai, Niagara Frontier Carterers per 
St. Janušonį, Vytautas Mačikūnas nu
piešęs programos viršelį, vyriausia 
šeimininkė G. Jesudavičienė ir pa
galbininkės, I. Baronienė, O. Šukie
nė ir jaunosios I. Jesudavičiūtė ir 
L. Grigaitė. Kiti talkininkai K. Stan
kevičiai, A. Zinaičiai, V. Bieliūnas, 
J. Dainora, P. Meškauskas, J. Gri
gas, K. Jesudavičius, P. Baronas, S. 
Zubrickai, J. Žemaičiai, A. Gverzdys, 
J. Zubrickienė ir St. šetkus. Ypatin
ga padėka priklauso K. Bogušiui su 
dukrele Aldona sėkmingai pravedu- 
siam laimės šulinį, bei visiems fan
tų aukotojams. Rengėjai

WELLANDO, PORT COLBORNE 
ir Niagara Falls lietuviai nuoširdžiai 
remia skautų organizaciją. Po $10 
aukojo p. Staškevičiai, A. Stankevi
čius ir J. Radvilai; po $5: K. Stan
kevičiai, B. Andriušis, S. Liukienė, 
P. Balsas, S. Janušonis ir S. Gudai
tis; $4: J. Butkus; po S3: J. Paužuo- 
lis, A. Zinaičiai ir V. Bieliūnas; po 
$2: Br. A. Pivoriūnai, E. Remezai- 
tis, B. Simonaičiai, B. Jackevičiai, A. 
Ramanauskas, B. Luomanas, V. Siur- 
ka, J. Kutkai, V. Karalius, P. Ado- 
mynas, N. Kuzovas, M. Izokaitienė 
ir V. Vitauskas; po $1: J. Bechertas, 
P. Masiulionis, J. Stašauskas, S. Bo
gart, J. Baliukas, A Smolskis, A. če- 
pukas, Berzėnas, V. Jasiulionis, M. 
Preikšaitis ir K. Blužienė.

St. Catharines metinė rinkliava 
bus tęsiama po atostogų ir paskelbta 
vėliau. Visiems esamiems ir būsi- 
mierfis aukotojams nuoširdus ačiū.

Niagaros pus. Skautų Rėmėjų 
Būrelio valdyba

ONINĖS — GEGUŽINĖ. S m lie 
pos mėn. 23 d. visiems gerai žino
moje vietoje p. Bieliūnų ūkyje apy
linkės valdyba rengia Onines-pikni- 
ką. Pradžia 1 v.v., įėjimas-aukos. Bus 
linksma muzika, šokiai ir žaidimai; 
loterija, bufetas su kietais ir minkš
tais gėrimais, prizinis šaudymas, do
vanos. Kviečiame atsilankyti Toron
to, Hamiltono, St Catharines, Buf
falo, Niagara Falls ir kitų apylin-
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O LIETUVIAI PASAUIVII;
J. A. Valstybės

DARIAUS IR GIRRNO skrydžio 
per Atlantą ir jų žuvimo 34-jų me
tinių minėjimas Čikagoje įvyks lie
pos 23 d. 3 vai. p.p. prie šiems mūsų 
tautos didvyriams skirto paminklo 
Marquette Parke. Minėjimą organi
zuoja Dariaus-Girėno veteranų posto 
vadovybė, susitarusi su LB Marquet
te Parko apylinkės valdyba.

JURGIS JANUŠAITIS, JAV lietu
viškų laikraščių uolus bendradarbis, 
buvo ištiktas širdies smūgio. Ligonis 
yra Čikagos Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Porą dienų jam buvo duodamas de
guonis, bet dabar jau spėjo atsigau
ti — krūtinės skausmais nesiskun
džia, gali skaityti ir kalbėtis su lan
kytojais. Tyrimų metu nustatyta, kad 
širdies raumenys nebuvo pažeisti

ALFONSAS PETRULIS. Detroite 
miręs senosios kartos išeivis, Daina
vos stovyklavietei paliko $10.000. 
Šios sumos dėka Dainavoje jau vyk
domi miegamų namukų praplėtimo 
darbai. Velionis buvo gimęs 1893 m. 
Ramongalių kaime, Vabalninko vlsš. 
Į JAV atvykęs prieš pirmąjį pasau
linį karą, vertėsi saliūnų bizniu. Dalį 
turto palikti Dainavai jį prikalbėjo 
brolvaikis Vyt. Petrulis, pabrėždamas 
šio lietuviško židinio reikšmę išeivi
joje augančiam jaunimui. Velionis 
ruošėsi aplankyti Dainavą, bet ne
suskubo. Jo testamentu palikta $10.- 
000 auka Dainavai yra gražus ir sek
tinas pavyzdys visiems lietuviams.

A.A. VYSK. PR. BRAZIO vardą 
įamžinti Lietuvių Fonde ryžosi LK 
Mokslo Akademijos Dayton židinio 
nariai. Jų sekr. kun. Titas Narbutas 
atsiuntė LF septynis $175 bendros 
sumos čekius ir laišką, kuriame reiš
kiama viltis, jog ateityje atsiras ir 
daugiau aukotojų.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS buvo pa- 
šventintas prie Šv. Petro parapijos 
bažnytėlės Detroite. Jo projektą pa
ruošė Jonas Subačius Niujorke. Au
kų buvo surinkta $1.255, kurių $775 
davė 139-toji Vyčių kuopa, turinti tik 
23 narius. Šventinimo apeigas atli
ko parapijos klebonas kun. V. Krikš- 
čiūnevičius. Iškilmėje dalyvavo Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. W. 
Stanevičius, kurijos atstovas ir lietu
viškos organizacijos su vėliavomis.

LB ČIKAGOS APYGARDOS šuva- 
žiavimo įgaliotas komitetas stengiasi 
atgauti lietuvių tradicines teises ir 
laidojimo apeigas Šv. Kazimiero ka
pinėse. Šiais klausimais komitetas pa
darė pranešimą LB apygardos suva
žiavime birželio 26 d. Visuomenė yra 
raginama pranešti laiškais asmeninę 
patirtį ir pageidavimus, liečiančius 
naują laidojimo ir kapinių administ
ravimo tvarką. Organizacijos ir pa
skiri asmenys prašomi rašyti komite
tui šiuo adresu: A. Regis, 2652 W. 65 
St., Chicago, HL 60629.

Australija
MELBURNO UNIVERSITETO 

“Open Day” programoje dalyvavo lie
tuviai studentai su tautiniais šokiais. 
Dienraštis “The Age”, aprašydamas 
šį studentų parengimą, įsidėjo nuo
trauką dviejų lietuvaičių — V. Ly- 
nikaitės ir D. Vingrytės, pasipuošu
sių tautiniais drabužiais. Parašas po 
kliše pabrėžia, kad jos priklauso lie
tuvių studentų sąjungai.

LIETUVIŲ MUZĖJUS Adelaidėje 
įsigijo įdomų eksponatą — 1940 m. 
Lietuvos telefono abonentų knygą, 
kuri, tenka manyti, yra vienintelė lais
vajame pasaulyje.

ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRM. 
S. NERUSIS birželio 21 d. iš Sidnė
jaus išvyko į Tasmanijos salą, pasi
ryžęs aplankyti visą eilę lietuvių ko
lonijų Australijoje. Kelionėje jis pla
nuoja užtrukti apie pusantro mėnesio. 
Aplankytiems lietuviams parodys du 
filmus — “Aukso žąsį” ir tautinių 
šokių festivalį Čikagoje.

Kartūno baliaus Wellande garbės svečiai ir laimėtojos: Mr. E. 
Morningstar, M.P.P., Ontario parlamento narys, p. O. Bogusevičie- 
nė, laimėjusi 2 prem. už suknelę, p. N. Bogusevičiūtė, vakaro gra
žuolė, laimėjusi I premiją už suknelę, J. Zubrickienė, laimėjusi 3- 
čią premiją už suknelę ir Mr. A. Pietz, Wellando miesto burmistras. 
Nuotraukoje trūksta P. Adomyno, laimėjusio 1 prem. vyru grupėje.

kių lietuvius, ypatingai jaunimą.
MOTINOS DIENOS minėjimas 

Wellande įvyko š.m. gegužės 7 d., 
o į Sibirą išvežtų lietuvių (bitželio 
14-15 d.d.) minėjimas buvo š.m. bir
želio 11 d. Abu minėjimus parengė

ALB MELBURNO APYLINKĖS 
VALDYBA, vadovaujama pirm. L 
Aleknos, buvo sušaukusi lietuvių or
ganizacijų vadovų posėdį aptarti se
kančių metų jubilėjinėms Vasario 16 
iškilmėms. Į organizacinį komitetą 
buvo išrinkti: L. Baltrūnas, A. Šim
kus, L. Vaičaitis, A. Adamkavičius ir 
P. Jonokas. Posėdžio dalyviai nuta
rė Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo penkiasdešimtmetį atžymėti 
koncertais, specialiomis televizijos ir 
radijo programomis, meno ir tauto
dailės parodomis.

ELEKTROTECHNIKOS IR TELE
KOMUNIKACIJOS inžinierių suva
žiavime Sidnėjuje paskaitą skaitė inž. 
Zigmas Budrikis, dėstąs Perth uni
versitete. Siemens bendrovės gami
nius demonstravo ir aiškino jos at
stovas inž. S. Grincevičius.

DR. IRVIS VENCLOVAS, porą 
metų tobulinęsis Britanijoje, grįžo 
Australijon pas tėvus ir buvo pa
kviestas dėstyti chirurgiją Brisbane 
universiteto medicinos fakultete.

Italija
KARDINOLO A. SAMORĖS pager

bime Villa Nazareth patalpose Ro
moje dalyvavo ir lietuvių delegaci
ja, kurią sudarė, diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis, Lietuvos atstovas Va
tikane St. Girdvainis, sekr. St. Lozo
raitis jr., šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius preL L. Tulaba, VLIKo at
stovas dr. J. Gailius, LK Mokslų Aka
demijos pirm. prof. dr. A. Liuima, SJ, 
Italijos LB pirm. preL V. Mincevi
čius, Tėvų marijonų atstovas kun. dr. 
Juozas Vaišnora, Tėvų saleziečių — 
kun. prof. dr. J. Zieliauskas ir kiti 
JAV bei Europos lietuvių organiza
cijų atstovai Žodį tarė diplomati
jos šefas St. Lozoraitis, iškeldamas 
naujojo kardinolo A. Samorės veik 
lą Lietuvoje 1923-38 m., einant atsa 
kingas pareigas Šv. Sosto nunsiatūro 
je. Kard. A. Samorė, atsakydamas į 
sveikinimus pareiškė, kad Lietuvą 
jis myli visa širdimi ir kad jos nie
kada neužmirš. Ypatinga garbe jis 
laikąs šia iškilminga proga ant savo 
krūtinės nešioti kuklų Lietuvos me
nininkų darbo kryžių, papuoštą Lie
tuvos gintare išgraviruotu Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos paveikslu, ku
rį jam yra atvežęs ir įteikęs Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos apaštališkasis administratorius 
vysk. J. Matulaitis-Labukas.

Vokietija
LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ, 
įvyksianti Romuvoje rugpjūčio 19-27 
d.d., šiemet yra jungiama su Kata
likų Mokslų Akademijos suvažiavi
mu. Pagrindinė tema — “Dialogas 
moderniame pasaulyje” apimanti jau
nimo pokalbius su senimu, išeivių — 
su tėvyne, dvasiškių — su pasaulie
čiais.

MUZ. JUOZAS STROLIA iš Čika
gos atvyko gydytis į Bad Pyrmont 
kurortą, pagarsėjusį savo minerali
niais šaltiniais. Vokietijoje jis vie
šės mėnesį, o vėliau planuoja aplan
kyti Ispaniją ir kaikurias kitas Euro
pos valstybes.

AA. VYSK. PR. BRAZIUI skirtas 
minėjimas įvyko Bad Woerishofene, 
kur velionis buvo įkūręs religinį lie
tuvių centrą. Pontifikalines gedulo 
Mišias atlaikė iš Augsburgo atvykęs 
didelis lietuvių bičiulis vysk. dr. 
Stimpfle. pamoksle iškėlęs velionies 
veiklą ir nuopelnus lietuvių tremti
nių sielovadai. Visų lietuvių vardu 
svečiui vysk. dr. Stimpfle padėko
jo Bad Woerishofene kuriamos pa
rapijos klebonas kun. Ant. Bunga. 
“Mindelheimer Zeitung” plačiai ap
rašė iškilmes, šiltu žodžiu prisiminda
mas velionį vyskupą, palikusį gra
žaus darbo gilius pėdsakus Bad Woe- 
rishofen kurorte.

Tėvai pranciškonai: Tėvas B. Mika
lauskas, OFM, ir Tėvas B. Bagdo
nas, OFM. Jiems už triūsą, darbą ir 
pinigines aukas apylinkės valdyba 
reiškia šią viešą padėką.

Apylinkės valdyba



Tarp pagonybės ir krikščionybės
(Tęsinys iš pr. nr.)

Rytiniai aisčiai išvengė savo 
vakarinių ir šiaurinių brolių liki
mo. Jie kaip tik tuo metu, kai 
vienuoliai kariai atsirado Padau- 
guvyje ir Prūsijoje, būrėsi į vals
tybinį vienetą, iš kurio vėliau iš
augo Lietuvos valstybė. Nesuse
kamos paslaptys dengia šios 
valstybės pradžią. Paskutiniu 
laiku Pašutos iškelti ir su dide
le erudicija įrodinėjami ima
nentiniai valstybės susidarymo 
faktoriai verti rimto dėmesio. 
Be abejonės socialekonominiai 
veiksniai daug reiškė valstybės 
pradžiai. Iškilęs didikų luomas 
ano meto feodalinėje santvar
koje ir iš jo išsivysčiusios val
dančios giminės vedė į vals
tybinę vienybę^ Pati ankstyvo
ji valstybės užuomazga paliu
dyta, rodos, žinomoje sutarty
je 21 lietuvio sritinio viršininko 
su Volynės Haličo kunigaikš
čiais. Tai pirmas reikšmingas 
dokumentas, rodąs kad ir ne vie
ningą, tai bent — moderniu ter
minu sakant — konfederuotą 
valstybę. Netolimas žingsnis nuo 
jos buvo į vieno valdovo valdo
mą valstybę.

Kaip jau minėta, aisčių tau
tos, tad ir Lietuvos valstybė, 
geografiškai priklauso Vidurio 
Europai, kaip, sakysim, Lenkija, 
Čekija, Vengrija. Tačiau jos kū
rimosi ir gyvenimo kelias buvo 
skirtingas nuo šių paskutiniųjų. 
Jos visos kūrėsi vakarietiškos 
krikščioniškos bendruomenės 
veikiamos ir įsikūrusios įsijungė 
į ją. Jos tapo vakarietiškomis 
valstybėmis. Kas kita Lietuva.

PAN-AMERICAN ŽAIDYNĖS

Šį sekmadienį Winnipege praside
da Vakarų pusrutulio valstybių spor
to olimpijada. Iš romantiškos ir ug
ningos Pietų Amerikos, tropikinės 
Vakarų lindijos, jausmingos Meksi
kos ir iš įvairių plačių J. A. Valstijų 
ir Kanados čia suvažiavo virš 2.500 
sportininkų dalyvauti 24-riose sporto 
šakose, suskirstytose į 400 atskirų žai
dimų.

Sekmadienį, liepos 23 d., 2 vai. p.p. 
į sporto stadijoną bus įneštas tradi
cinis fakelas, atsiųstas iš Sao Paulo, 
ir bus uždegtas oliminis žibintas. 
Tuoj po to bus sportininkų paradas, 
kurio metu dainuos choras, suside
dantis iš 500 asmenų, ir gros 100 žmo
nių orkestras. Ta pačia proga bus pa
leista 2.000 karvelių. Tiesiogiai ste
bint 25.000 žiūrovų, ir daugeliui kitų, 
kurie visa tai matys televizijoje, bus 
iškelta gražioji PASO vėliava, ir olim- 
pijada skaitytais oficialiai atidaryta.

Pagaliau viskas tapo realybe. Pa
siruošta per labai trumpą laiką, nes 
dar tik prieš metus laiko buvo dis
kutuojama, ar Kanada, o ypatingai 
Winnipegas, bus pajėgus suorganizuo
ti šią šventę. Gal didžiausias nuopel
nas tektų šio miesto burmistrui — 
S. Jubai (ukrainiečių kilmės; ir jis 
yra tiek populiarus, kad per rinki
mus niekas nei nebando su juo var
žytis), kuris visur ir visada nenuils-

tarnai reklamuoja Winnipegą ir Ma- 
nitobą. Dažnai su tuo atsiradusias iš
laidas pats ir padengia. Ir šiuo kartu 
jis užsispyręs laikėsi savo linijos. 
Prie kitų rūpesčių prisidėjo ir stalių 
streikas birželio mėn. pabaigoje. Ne
žiūrint to, sporto pastatų įrengimui 
baigti dirbo visi staliai, susirinkę sa
vanoriškai, nežinodami, kas ir kada 
jiems už tai sumokės.

Už parduotus bilietus surinkti pini
gai padengs tik mažą dalį išlaidų. 
Bilietų kainos tarp $1 ir $3.50, o kai 
kurie pasirodymai bus net veltui. Gal 
geriausias pajamas turės nakvynių, 
restoranų ir krautuvių savininkai. 
Motelį vienai nakčiai galima išsinuo
moti už $8—$18, o geri pietūs kai
nuoja apie $1.50—$3.50.

Svečių ir sportininkų aprūpinimui 
užsirašė 2.500 savanorių. Daugelis jų 
visą žiemą įtemptai mokėsi ispanų 
kalbos. Virš 200 daktarų ir 50 dan
tistų nemokamai sutiko patarnauti 
sveikatos reikaluose. Viena iš jaut
riausių problemų daktarams bus pa
tikrinimas moterų-sportininkių ... ar

- jos tikrai yra moterys? ... Kiekvie
nose sporto varžybose šioje srityje 
visada atsiranda apgavikų, todėl visos 
sportininkės bus tikrinamos trijų mo- 
terų-daktarių. Naudojimas vaistų, su
keliančių energiją, taip pat yra už
draustas, ir rastas tai darąs sporti
ninkas bus išmestas iš varžybų.

Kanados vaistų gamintojai dova
nojo didelį kiekį medicinos gaminių 
sportininkų gydymui ir reikalingiems

Naujos "Gedimino laiškų" laidos proga 
J. JAKŠTAS

Jai reikšmingas dalykas buvo 
jau 1219 m. sutartys, kuriomis 
ji suėjo į sąlytį su rytietiška sla
viška valstybe. Šis pradinis lietu
vių santykiavimas su slavais da
rė juos skirtingus nuo vakarie
tiškos bendruomenės. Vėliau, 
kai Lietuvos valstybė vis plėtė
si į rytus ir pietus, ji vis labiau 
įsijungė į rytietišką slavišką pa
saulį. 0 į jį įsijungdama darėsi 
vis labiau skirtinga nuo Vaka
rų, nors iš esmės ji nesutapo su 
rytietišku slavišku pasauliu, nes 
paliko pagoniška. Senoji Lietu
va nebuvo nei slaviška rytietiš
ka, nei vakarietiška valstybė. Is
torinis likimas lėmė jai būti tar
pininku tarp Rytų ir Vakarų.

3. Mindaugo posūkis į 
Vakarus
Bendros Pabaltijo istorijos 

požiūriu Mindaugo krikštas lai
kytinas įvykiu, kur Vakarų bend
ruomenė savo plėtroje pasiekė 
rytinius Baltijos pakraščius. 
Mindaugo ir Lietuvos krikštas 
buvo paskutinis etapas romaniš- 
kos-germaniškos bendruomenės 
plėtros į rytus. Tuo pat metu, 
kaip minėta, liko įtraukti į va
karietišką bendruomenę prūsai, 
latviai ir dar estai su suomiais, 
kai šie priėmė krikščionybę iš 
kaimynų švedų ir pateko į jų 
valdžią. Jei po Mindaugo krikšto 
Lietuvoje būtų užsimezgusi Ka
talikų Bažnyčios organizacija ir 
nebūtų nutrūkusi iki galutinio 
išsiskleidimo ir pagonybės nu
slopinimo, tada būtų galima sa
kyti, kad Lietuvos istorijos ke-

pirmosios pagalbos žiūrovams gydy
ti. Šia proga čia taip pat įvyks Pan- 
Am Congress of Sports Medicine ir 
tik ką naujai steigiamo National As
sociation of Sporty Medicine suvažia 
vimas.

Winnipegas tikisi sulaukti daugelio 
svečių. Po olimpijados daugelis jų 
pasiliks ilgiau Manitoboje. Geri ke
liai išvesti tarp visų miestų. Vietos 
yra daug; į šios provincijos 251.000 
kvadratines mylias puikiausiai gali
ma būtų sutalpinti Kalifornijos, Mi
nesotos ir N. Jersey valstijas. Nors 
Manitoba vadinama prerijų provinci
ja, bet ją galima pavadinti ir pajū- 
rio-maritime provincija, nes ji siekia 
Hudson Bay įlanką su 400 mylių pa
jūrio juosta. Įrengta daugelis sto
vyklavimo vietų su bėgančiu vande
niu ir paruoštomis kūrimui malko
mis. Tarp daugelio kitų gražių vietų, 
kaip nuostabiai gražus Clear Lake, 
gausiai žuvinga Winnipeg River ir 
malonūs paežerių kurortai, smagiau
sias ir winnipegiečiams artimiausias 
bus Birds Hill provincinis parkas. Jo 
8.387 akrų plote yra 80 akrų ežeras 
su keliomis salomis, sporto aikštėmis 
ir kita, čia įvyks ir kai kurios šios 
olimpijados dviračių lenktynės.

Atvažiuojantiems savais automobi
liais patartina žinoti, kad Manitobos 
provincijoje būtina turėti minimali- 
nį $35.000 apsidraudimą. To neturint, 
galima nusipirkti laikiną Nonresi
dent Inter-provincial Liability Insu
rance.

Winnipegas iki rugpjūčio 6 d., kai 
olimpijados uždaryme bus užgesintas 
simbolinis žibintas ir nuleista PASO 
vėliava, bus lyg tarptautinis miestas. 
Skambės įvairios kalbos ir mirgės 
įvairūs drabužiai. Plačias “sombrie- 
ros” skrybėles jau dabar daug kas 
nešioja; būtų gera jeigu būtų įvesta 
ir “siestos”, poros valandų pietų 
poilsio laikas, galvotrūktiniam Kana
dos tempui sulėtinti. Žaidimų metu 
bus taip pat “Festival of the Ameri
cas” su kasdien girdima Pietų Ame
rikos muzika — gatvėse, bei kon
certais, šokiais, muzikos, meno — 
kultūros pasirodymais.

Amerikos kraštų sporto olimpija- 
da išgarsins Kanadą ir Winnipegą. 
Žaidimų metu, kaip visur ir visada, 
bus rimtų ir linksmų nuotykių; kū
jo metėjas pats pasirodo iš nakties, 
kaip plaktuku sudaužytas, arba spar
tus bėgikas, kuris vietoj bandydamas 
užsipelnyti greičiausio bėgiko var
dą — nubėga paskui gražią merginą. 
Vistik visi, kurie galvoja, kad spor
tas yra lengvas dalykas, čia galės 
pamatyti nuovargio iškreiptus, bet 
pasiryžimo pilnus laimėtojų veidus. 
Varžybos eina čia jau ne tarp atski
rų tautų, bet tarp pavienių sportinin
kų, kada jie priverčia savo skaudan
čius muskulus ir pavargusias kojas 
daryti tai, kam jie buvo ilgą laiką 
treniruoti. Tai ir yra šios sporto 
šventės prasmė: išgarsinti savo gim
tosios tautos vardą ir parodyti savo 
asmenišką patvarumą įjungiant savo 
kūną prieš bet kokį nenugalimą ap-

(Nukelta į 8-tą psl.) 

lias buvo panašus į kitų Vidurio 
Europos valstybių. Lietuva, kaip 
ir šios paskutinės, būtų tapusi 
sudėtine Vakarų pasaulio dali
mi. žinoma, tada būtų buvę ne
įmanomi kryžiaus karai prieš lie
tuvius ir paties kryžiuočių or
dino egzistencija, žodžiu sakant, 
Lietuvos istorija būtų pasukusi 
kitu kebu. Tas kelias, kuriuo ji 
ėjo iki maždaug 1400 m., nesi
derino su jai Mindaugo krikšto 
paženklintuoju, ir todėl jo krikš
tą tegalima laikyti epizodu, nors 
reikšmingu ir istoriškai įdomiu.

Tokia jau yra istorinė tikrovė. 
Ir kas šiandieną bando priešin
gai argumentuoti ir krikščioniš
ką Lietuvą nuo Mindaugo pradė
ti, tas aiškiai prasilenkia su is
torine tiesa, kaip ji atsispindi 
bendralaikiuose šaltiniuose. Ne
vieta čia gilintis į tuos šaltinius. 
Tai būtų reikalas platesnės stu
dijos, kuri, be to, kitoje vieto
je kompetentingo autoriaus pa
skelbta. Mūsų pasirinktos temos 
reikalui pravartu paliesti kuo 
trumpiausiai vieną dalyką, bū
tent, Mindaugo apostazijos klau
simą. (Bus daugiau)

ATEITININKŲKONFERENCIJA

Prieš keturiasdešimt metų Palangoje
“Vaidilute, žemės dukra, 

tu mylėsi, tu mylėsi, 
žalių rūtų vainikėlio 

nenešiosi, nedėvėsi”,
— skardenos! choro daina Biru
tės kalno papėdėje.

O Baltijos jūra ošė gal dar 
garsiau tą atmintiną vakarą ne
gu visada. Perkūnas kažkur toli 
toli griaudė ir dundeno, lyg pri
simindamas dramatiškai roman
tiškus įvykius, kurie vyko pana
šų vakarą, kada Didysis Lietu
vos Kunigaikštis Kęstutis vežė
si iš Palangos Romuvos būsimą 
Vytauto motiną Birutę.

Jaudinantis tai buvo vakaras 
su visa savo mistika, kada Atei
tininkų konferencijos dalyviai 
su visais Palangoje esamais sve
čiais stebėjo vaidinimą “Nuvai
nikuotoji Vaidilutė”, poeto dr. 
Mykolaičio-Putino specialiai tam 
vakarui parašytą.

Tai buvo vienas vakaras iš 
Ateiti n i nkų Reorganizacinės 
konferencijos 1927 metais Pa
langoje.

Kitas vakaras buvo palydėtas 
skaitlingos eisenos su žibintais. 
Eisena, perėjusi per Palangos 
miestelį, pasuko prie jūros ir 
sumetė visus žibintus i vieną 
didžiulį laužą, prie kurio sekė 
jaunatviškai drąsios Konferen
cijos vadovų kalbos.

Tuo pat laiku vyko ir Sporto 
Olimpiada, kurioie dalyvavo jau
ni sportininkai iš visų Lietuvos 
mokyklų-ateitininkų kuopų.

Parengimas sekė parengimą, 
o pati svarbioji dalis — pati 
konferencija — vyko dienos me
tu po atviru dangumi su paskai
tomis. diskusijomis. Čia dalyva
vo pati jauniausioji ateitininki
jos dalis — moksleiviai iš gim
nazijų: čia dalyvavo ir judriau
sioji dalis, švaistvdamiesi su gra
žiomis korporacijų kepuraitėmis
— studentai, oasineše visur tvar- 
kvti ir valdyti- Dalyvavo ir rim
toji dalis — sendraugiai, nrofe- 
soriai, kanauninkai ir kiti.

Reorganizacinė konferencija
Ateitininkų kongresai šaukia

mi kas penkti metai. Paskutinis 
buvo šauktas Kaune 1925 m., bet 
visų reikalų neišsprendė. O bu
vo iškilę reikalai, kurie negalė
jo būti atidėti dar keliems me
tams. Buvo iškilęs organizaci
jos schemos reikalas ir progra- 
miniai-ideologijos reikalas. Atei
tininkija pradėjo savo veikimą 
apie 1910 metus sunkiose sąly
gose, nes reikėjo veikti slaptai, 
taigi negalėjo tada laisvai tvar
kytis. O paskui sekė Lietuvos 
valstybės pirmieji metai, kada 
ateitininkija buvo pašaukta ak
tyviai dėtis prie krašto gynybos 
ir jo tvarkymo. Tuo tarpu jos 
narių skaičiai visose trijose są
jungose — moksleivių, studentu 
ir sendraugių — nepaprastai 
augo. Jei šioje Palangos konfe
rencijoj galėjo dalyvauti apie 
3.000 ateitininkų, tai tas vienas 
faktas daug nusako.

Nors kiekviena ateitininkų 
sąjunga turėjo savo statutus, 
bet nebuvo vieno bendro, ne
buvo Ateitininkijos Konstituci- 
ios. Moksleiviu sąjungą pirmą 
kartą buvo susirinkusi 1916 m. 
Voroneže, kur ir buvo ji įkur
ta. ir kur buvo išrinkta pirmoji 
Moksleivių Sąjungos valdyba, 
kurios nirmuoju pirmininku bu
vo išrinktas Petras Karvelis. 
Antroji konferencija jau vvko 
laisvose sąlygose, nuvertus bal
tąjį cara. ir dar neisiviešpata- 
vus raudoniesiems carams, čia 
buvo išrinkta nauia Centro Vai
ri vh? su a.a. Antanu Matulai
ti,, Ppmardii Žukausku ir kt-

Veikė atskira Studentu Sąjun
gą. kuri turėjo visus reikalin- 

nrmiK ir kuri aniuncrA ne 
tik Kauno studentija, bet ir kuo
pas Europos universitetuose,

Andrius Klimas 5+emet baigęs 
Toronto Universiteto Health & 
Physical Education Fakultetą. 
Buvo Kanados laivyno stipendi
ninkas. Birželio mėn. išvyko 3 
metams į Kanados laivyną leite
nanto laipsnyje. Grįžęs iš karo 
tarnybos mano mokytojauti vie
noje Toronto aukštesniųjų mo
kyklų. Andrius gimė 1942 me
tais, mokslą pradėjo Anglijoje. 
Nuo 14 metų amžiaus pradėjo 
sportuoti, buvo Aušros ir vėliau 
Vyčio sporto klubo narys

J. MATULIONIS

kaip pav. Berlyne, Vienoje, 
Grace, Paryžiuje, Grenoblyje ir 
kt.

Buvo ir Sendraugių sąjunga.
Kiekviena šių sąjunga turėjo 

savas valdybas, o pirmininkai šių 
trijų sąjungų sudarė Vyriausią 
Ateitininkų valdybą. Prof. Pra
nas Dovydaitis, kaip nuolatinis 
Sendraugių pirmininkas, kartu 
buvo ir Ateininkijos Valdybos 
pirmininkas.

Visi suprato, kad atėjo laikas 
turėti ateitininkams gerai ap
galvotą, smulkiai išdiskutuotą 
visos savo organizacijos sche
mą. Dar svarbiau už organiza
cinius reikalus buvo svarbu tu
rėti savo rašytą programą-ideo- 
logiją. Ligi to laiko buvo bend
ras ateitininkijos himnas, buvo 
šūkis, buvo keliolika laikrašti
nių straipsnių. Tai ir viskas. Jau 
1925 metų Kongresas klausėsi 
prof. Šalkauskio paskaitos “Atei
tininkų principai ir pareigos”. 
Bet tai buvo tik paskaita, nie
kam neprivaloma ir neįpareigo
janti. Reikėjo turėti ką nors aiš
kiai fiksuotą, nes ateitininkija 
po tiek metų gyvavimo, po tiek 
nuveiktų konkrečių darbų to
kiais neramiais laikais buvo 
daugiau negu reikalinga turėti 
savą nuosavą detaliai išdėstytą 
idėjinę programą. Tai. ir bu
vo pagrindinis reorganizacinės 
konferencijos darbas. Tas pats 
prof. St. Šalkauskis konferenci
joje jau pasiūlė “Ateitininkų 
principų ir pareigų oficialiąją 
redakciją”, kuri tilpo jo paties 
redaguotoj “Ateitininkų Ideolo
gijoj”-

LIETUVYBĖ IR STOVYKLOS
Romuvos penkmetį minint

mis, patrauklia varžybų, šokių, 
vaidinimų ar dainų forma. Ryt
metinės ir vakarinės apeigos vė
liavų aikštėje kiekvienam tyliai 
pasąmonėje įdiegia prisirišimo 
prie savųjų jausmą. Diena iš 
dienos buvimas kartu, bendrų 
nuotykių, pasisekimų ar pralai
mėjimų išgyvenimas jungia sto
vyklautojus į vieną šeimą, ar
tina vienus prie kitų — ir tai 
yra savosios bendruomenės gy
vasis kūrimas.

Skautų stovyklavietė Romuva 
šią vasarą švenčia savo penkme
tį. Sukakties proga vertėtų pri
siminti, kad per šią stovyklavie
tę nuo pradžios iki dabar perėjo 
virš pusantro tūkstančio lietu
viško jaunimo. Skautų vadovų, 
tėvų, rėmėjų, lietuviškų para
pijų ir visuomenės moraline bei 
materialine parama, padrąsini
mu, paskatinimu, dalyko supra
timu, bendru darbu ir nuolati
nėmis talkomis ši stovyklavietė 
išaugo savo pastatais, rajonais ir 
stovyklavimo priemonėmis į 
vieną iš pačių gražiausių lietu
viškų stovyklaviečių šiaurės 
Amerikoje, ši vieta atlieka dali 
bendro lietuvvbės darbo, kurį 
dirba seniai išbandytais ir gero 
pasisekimo sulaukiančiais savo
sios organizacijos metodais. Tra
dicinio lietuviško idealizmo ve
dami vadovai ir toliau atkakliai 
dirba šios stovyklavietės ir lie
tuviško jaunimo auklėjimo rei
kalams. nes “palikti pasaulį ge
resni negu jį radai” (B-P. min
tis) yra įsipareigojimas dirban
tiesiems — ir įsipareigojimas 
taip pat tautine bendruomenine 
prasme. Č. S.

Vienas iš pačių didžiausių iš
eivijos gyvenimo rūpesčių, be 
abejo, yra lietuvybė. Gyvena
mieji kraštai su savo kultūra, 
aukšta civilizacija, ekonominio 
pertekliaus gerbūviu, su savais 
papročiais ir senomis demokra
tinėmis tradicijomis lygiai vi
siems prieinamomis galimybė
mis teikia ir mums visko. Vieno 
dalyko betgi jie mums negali 
duoti — tai lietuvybės, šitas da
lykas yra išskirtinis tik mums 
lietuviams, nors daugelis iš mū
sų jau esame šiuose kraštuose 
įsipilietinę formaliai ir įsikūrę 
pastoviai ir tvirtai. Lietuvybė 
yra čia grynai mūsų reikalas. Ji 
kaip tokia jokios paramos iš ša
lies nesusilaukia.

Nesunku spėti, kad nuo šios 
problemos teigiamo išsprendi
mo visiškai ir galutinai priklau
so lietuviškosios bendruomenės 
ateitis emigraciniuose kraštuose. 
Kas yra daroma šito uždavinio 
naudingam išsprendimui? Šeima 
deda lietuvybės ugdymo pagrin
dus, toliau savosios parapijos, 
lituanistinės mokyklos ir jauni
mo organizacijos bando įvairio
mis formomis atbaigti tą lietu
vybės pastatą. Nors ir savo veik
los plėtotėje dažnai esame siau
rinami nepalankių sąlygų ar 
finansų stokos — vienok galime 
nesunkiai įmatyti idėjinių pa
stangų pasekmes.

Viena iš džiugių pastangų lie
tuvybės reikalui yra kasmetinės 
savajam jaunimui organizuoja
mos vasaros stovyklos. Ne pas
laptis. kad kai kuriose iš ju. ar
ba kai kuriais metais, trūksta 
nėriau kvalifikuotų vadovų, kad 
kai kur stovyklavimo programos 
sudaromos ne ugdymui, o pa
taikavimui, kad vienokiu ar ki
tokiu trūkumu visur pasitaiko 
— visdėlto jos, tos stovyklos, 
yra kol kas nepamainomas jau- 
nimn avklėiimo veikcr,v<; vasa
ros atostogų metu. Lituanisti
niai dalykai čia einami nejučio-

Menas ir politika
Sovietų Sąjunga atšaukė dvie

jų šimtų teatro menininkų kon
certinę kelionę į JAV, kaltę su
versdama tarptautinei įtampai. 
Kelionė buvo organizuojama, 
remiantis tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos pasirašyta kultūrinių 
mainų sutartimi. Visais koncer
tų reikalais rūpinosi niujorkie
tis Sol Hurok, į Kanadą ir JAV 
atvežęs jau nevieną sovietų me
nininkų grupę. Per 10 savaičių 
buvo planuojama surengti apie 
90 koncertų įvairiuose JAV 
miestuose. Vien tik Niujorke 
jau buvo parduota bilietų už 
$250.000. Į šią sovietų meninin
kų grupę buvo įtrauktas Vil
nius operos tenoras Virgilijus 
Noreika, tobulinęsis Milano La 
Scala teatre. Jis turėjo su lietu
viais menininkais dalyvauti kon
certuose Montrealio pasaulinė
je parodoje, bet paskutiniu mo
mentu buvo pakeistas V. Dau
noro, kai paaiškėjo, kad jam 
teks vykti į JAV. Kompartijos 
įvykdytas kelionės atšaukimas 
V. Noreikai dabar turbūt pri
mena komediją “Amerika pir
tyje”, nes neteko pamatyti nei 
Montrealio, nei JAV.

Nutarimai
Visumoje Ateitininkija kon

ferencijoje gavo ir organizacinę 
oficialią schemą ir savo progra- 
mą-ideologiją, oficialiai priim
tą.

Iš naujų nuostatų buvo įkū
rimas Vyriausio Ateitininkų va
do institucijos. Pagal priimu 
tvarką, vadą renka visų trijų 
sąjungų kongresas. P a 1 a n g os 
Konferencija, priėmusi savo 
Konstituciją, čia pat ir išrinko 
pirmąjį Vyriausįjį Vadą. Buvo 
išrinktas prof. Stasys Šalkaus
kis. Nors jis pats niekad nėra 
buvęs revoliucijonierius, bet jo 
išrinkimas buvo savotiškai revo- 
liucijonieriškas žygis. Konferen
cijos rengėjai, prieky su prof, 
kan. P. Kuraičiu, buvo planavę 
į šį postą prof. Pr. Dovydaitį. 
Planavimas buvo logiškai pagrįs
tas, nes niekas Intas nebuvo 
tiek daug dirbęs ateitininkų or
ganizacijai ir niekas kitas ne
buvo tiek daug nusipelnęs jos 
ideologijai plisti. Prof. St. Šal
kauskio išrinkimą gana drama
tiškai pravedė studentai. (Nors 
mūsų pasišovę istorikai ir apra
šinėja tai kaip natūralų įvykį, 
bet toks jis nebuvo).

Kaip kompensacija prof. Pr. 
Dovydaitis buvo čia pat išrink
tas Ateitininkų Garbės Pirmi
ninku; postas nekonstitucinis ir 
ne administracinis-

Apskritai Palangos Reorgani
zacinė Konferencija iš vienos 
pusės buvo didelė ateitininkijos 
manifestacija, iš kitos pusės atei- 
tininkijai ji liko kaip atramos 
taškas tolimesniame augimo ke- 
lyje-

Atsiųsta paminėti
Muzikos Žinios nr. 1(176), 1967 m. 
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C KULTMfJf VI IRIOJE
DAIL- V. RATAS, gyvenąs Sidnė

juje, Australijoje, buvo pakviestas 
dalyvauti Australijos valstijų valsty
binių galerijų rengiamoje rinktinių 
grafikos darbų parodoje, kuri ištisus 
metus bus kilnojama iš vienos vie
tovės į kitą. V. Rato du kūrinius įsi
gijo N.S.W. valstybinė galerija.

A. KEZIO, SJ, FOTO DARBŲ PA
RODĄ liepos 21 — rugpjūčio 15 d. 
S. Paulo mieste, Brazilijoje, rengia 
didžiausias P. Amerikos foto klubas 
Baiderantes savo patalpose. Vėliau 
ji bus perkelta į kelias kitas šio 
miesto vietoves.

SOFIJA JONYNIENĖ, žinoma va
dovėlių autorė, mokytojų studijų sa
vaitėje padarys VII skyriaus prati
mų įvertinimą. Kadangi pati vadovė
lių ir IV skyriaus pratimų autorė 
dalyvaus studijų savaitėje, mokyto
jai turės galimybių asmeniškai jai 
perduoti savo pastabas, liečiančias 
jos vadovėlius ir pratimus. Studijų 
savaitė įvyks Dainavoje liepos 30 — 
rugpjūčio 6 d.d. Kviečiami ir tie as
menys, kurie numato artimiausiu 
laiku įsijungti į lituanistinio švietimo 
darbą.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS centro valdyba Romo
je priėmė du naujus narius — dr. 
Alfonsą Kisielių iš Sidney, Ohio, 
JAV, ir Paryžiuje gyvenantį kun. Jo
ną Petrošių. Židiniai yra prašomi pri
siųsti užpildytus žinių lapus tų as
menų, kurie nori būti akademijos 
nariais. Jų prašymai bus svarstomi 
sekančiame LKMA centro valdybos 
posėdyje.

T. BRUNO MARKAIČIO, SJ, nau
jausią plokštelę “Praise the Lord in 
Many Voices” išleido Avant Garde 
Records bendrovė Niujorke. Čikagos 
simfoninio orkestro birželio festiva
lio programoje T. B. Markaičiui, SJ, 
paskirtas ištisas puslapis. Jo kompo
zicijas giria ir žurnalo “America” mu
zikos skyriaus red. dr. C. J. McNaspy: 
“Bruno Markaitis yra padaręs svarų 
įnašą į mūsų religinį repertuarą to
kiame lygyje, kuris patiks ne tik ra
finuotam muzikui, bet ir mėgėjui 
klausytojui.”

PROF. DR. V. BIELIAUSKAS, dir
bąs Xavier universitete Cincinnati, 
Ohio, buvo pakviestas skaityti paskai
tą tarptautiniame psichoterapeutų 
kongrese, kuris įvyks rugpjūčio 23 d. 
Wiesbadene, V. Vokietijoje. Jis taip
gi dalyvaus tarptautiniame simpoziu
me, svarstančiame studentų psichinę 
sveikatą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES penkiasdešimtmečio minėjime 
Čikagos operos rūmuose suskambės 
naujoji kantata “Kovotojai”, kuriai 
žodžius parašė St. Santvaras, o mu
ziką baigia kurti kompoz. J. Gaide
lis. Dalį gaidų jau yra gavęs “Dai
navos” ansamblis.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ III 
tautinių šokių šventė įvyks Čikagoje 
1968 m. liepos 7 d. Muziką jai ruo
šia Jonas Zdanius, repertuarą — Lie
tuvių Tautinių Šokių Institutas. Pro- 
gramon numatoma įtraukti: Gyvata- 
rą, Audėjėlę, Blezdinginį Jonkelį, 
Malūną, Subatėlę, Sustą, Ketvirtainį, 
Landytinį, Jievaro tiltą, Aštuonytį, 
Sukčių, Blezdingėlę, Kepurinę, Mar
telių šokį. Visos JAV ir Kanados tau
tinių šokių grupės raginamos jau da
bar registruotis pas Birutę Vinda- 
šienę, 6443 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, DI. 60629, USA. Repertuaras 
bus išsiuntinėtas užsiregistravusioms 
grupėms.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
NAUJĄ LIETUVIŠKĄ FILMĄ 

“Surask mane” jau pradėjo rodyti 
Vilniaus kinoteatrai. Filmo kūrėjai: 
režisorius — A. Araminas, scenarijaus 
autoriai — G. Kanovičius ir V. Rim
kevičius, vyr. filmuotojas — A. Pe- 
čiūra.

LIAUDIES MENO PARODOJE, ku
ri neseniai buvo atidaryta Vilniaus 
dailės muzėjuje, dalyvauja virš 600 
liaudies menininkų su 1.500 kūrinių, 
išdėstytų tapybos, keramikos, grafi
kos, tekstilės ir medžio drožinių sky
riuose. Kadangi paroda skiriama Spa
lio revoliucijos sukakčiai, joje apstu 
propagandinio pobūdžio siužetų. Ta
pybai atstovauja K. Jackaus “Kume
čio daina”, E. Bakanauskienės “Pra
eityje”, K. Povilaičio “Šiauliai”, J. 
Šepečio “Nauja statyba. HES”, M. 
Bičiūnienės drobių serija, L. Meškai- 
tytės akvareliniai peizažai ir kt, me

EXPO JAUNIMO STOVYKLA
Expo jaunimo stovykla įvyks 

nuo rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 
2 d. stovyklavietėje, esančioje 
48 mylios nuo Montrealio. Sto
vykla turės dviejų dalių progra
mą — akademinę ir ekskursinę. 
Akademinės programos tema 
yra “Bendruomenė ir Jauni
mas”. Temoje bus paliesti šie 
klausimai: bendruomenė ir visa 
lietuviškoji veikla, jaunimas ir- 
bendruomenė, kaip pagyvinti 
jaunimo dalyvavima bendruo
menėje, vyresnysis ir jaunesny
sis jaunimas, bendruomeninės 
veiklos reikšmė asmens psicho
loginei ir kultūrinei plėtotei. 
Jaunimo Metai ir kas toliau? ir 
kitos oroblemos, pačių stovyklos 
dalyvių iškeltos. Programai va
dovaus žinomas stovyklų vadovas 
A. Saulaitis. Taio oat dalyvaus 
KLB nirm. A. Rinkūnas.

Ekskursinė dalis bus nukreip

džio drožiniams — V. Savickio “Sa
lin dvarai”, P. Saukio “Užteks po
nams žemę arti”. A. Puškoriaus “Kal
vis Ignotas”, A. Kvaso “Vilties ne
tekęs”, J. Lukausko “Palydovas 
skrenda”, J. Laurinkaus “Ledo ritu
lininkai”, T. Zubavičienės “Kvietimas 
šokiui”, “Grybautojai”, A. Balnos 
“Meškeriotojai” ir visa eilė kitų. Pa
rodą papildo dzūkių drobės, žemaičių 
keramika, suvalkiečių mezginiai ir 
pajūrio meistrų gintaro dirbiniai. Pa
rodos apipavidalinimo projektą pa
ruošė dail. Vladas Vizgirda.

FIZIKŲ IV KONFERENCIJA kvan
tinės akustikos ir ultragarsinės inter- 
ferometrijos klausimais buvo sušauk
ta Vilniaus universitete. Be lietuvių, 
dalyvavo mokslininkai iš visos So
vietų Sąjungos, Čekoslovakijos ir 
Lenkijos. Per keturias dienas buvo 
perskaityta virš 100 pranešimų, ku
rių keliolika paruošė lietuviai — Vil
niaus universiteto fizikai E. Garška, 
V. Samulionis, P. Karia, B. Kietis, 
Kauno politechnikos instituto docen
tai V. Ilgūnas, E. Juronis ir kt

Į ERFURTO MIESTĄ R. Vokieti
joje išvyko Vilniaus medicinos dar
buotojų klubo saviveiklininkai. Kon
certinėje kelionėje dalyvauja P. Ta
mošaičio vadovaujamas liaudies dai
nų ir šokių ansamblis “Rūta”, kaimo 
kapela su vadovu R. Dobrovolskiu ir 
moterų vokalinis ansamblis, vadovau
jamas E. Sapranavičiaus.

VILNIAUS KATEDROJE, pavers
toje paveikslų galerija, koncertą su
rengė Juro Bajerčiaus vadovaujamas 
kamerinis choras, atlikęs senųjų 
kompozitorių madrigalus, negrų liau
dies dainas, č. Sasnausko ir J. Nau
jalio pokario metais koncertuose dar 
neskambėjusius kūrinius. Kamerinį 
chorą J. Bajerčius suorganizavo 1965 
m., branduoliui sudaryti pasikvietęs 
konservatorijos studentus ir Vilniu
je dirbančius chorvedžius.

M. K. ČIURLIONIO MUZĖJUJE 
Druskininkuose vasaros mėnesių sek
madieniais rengiami jaunųjų pianis
tų koncertai, kuriuos birželio 25 d. 
pradėjo Aldona Radvilaitė. Koncer
tuose sutiko dalyvauti pianistai — G. 
Trinkūnas, J. Bialobžeskis, R. Kont
rimas, E. Elinaitė, A. ir H. Radvi
laitės.

NAUJŲ DAINŲ POPULIARINI
MO ir kūrimo problemas svarstė 
Vilniaus kompozitorių namuose susi
rinkę poetai, kompozitoriai ir chorų 
vadovai. Kompoz. K. Kaveckas ir poe
tas J. Marcinkevičius nusiskundė, kad 
jaunimas yra susižavėjęs estradine 
muzika, nedaug tebemoka liaudies 
dainų, neturi jam tinkamų naujų dai
nų. Liaudyje neprigyja dainų šven
tėse atliekamos dainos, nes jos ne
tinka dainuoti prie stalo, gamtoje, 
prie laužo bei kitoje kasdieninio gy
venimo aplinkoje. Pastaruoju metu 
dainas pradėjo populiarinti Vilniaus 
radijas, sekmadieniais įsivedęs spe
cialią laidą “Eteryje — nauja daina”. 
Leidinyje “Kalba Vilnius” iš anksto 
pateikiama dainos melodija, paskel
biamas jos tekstas. Klausytojų laiš
kai liudija, jog didžiausio dėmesio 
susilaukė šios dainos: A. Bražinsko 
“Vien tik tau” (žodžiai A. Baltakio), 
V. Budrevičiaus “Prie šaltinio” (ž. T. 
Kryževičiūtės), T. Makačino “Turistų 
daina” (ž. J. Lapašinsko). V. Kai
riūkščio “Gėlės mokytojui” (ž. Br. 
Mackevičiaus) ir V. Jurgučio “Eigu
liai” (ž. V. Skripkos).

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTO ultragarso probleminė labora
torija, pavadinta instituto organiza
toriaus ir pirmojo rektoriaus Kazi
miero Baršausko vardu, sušaukė 
kvantinės akustikos ir ultragarsinės 
interferometrijos pasitarimą, kuria
me instituto darbuotojai padarė 14 
pranešimų. Jie yra pakviesti skaityti 
pranešimus Vankuveryje, Kanadoje, 
įvyksiančiame Amerikos elektrotech
nikos ir elektronikos inžinierių sim
poziume ultragarso fizikos ir techni
kos klausimais. Laboratorija yra su
kūrusi kelių dažnumų, skaitmeninį, 
savirašį, precizinį ir kitus interfero- 
metrus. Montrealio pasaulinėje pa
rodoje išstatytą skaitmeninį inter- 
ferometrą ultragarso greičiui skys
čiuose matuoti suprojektavo inžinie
riai A. Voleišis ir R. Žilinskas, pa
sinaudodami docentų E. Juronio ir V. 
Ilgūno pasiūlytais naujais principais.

V. Kst.

ta į Expo parodą. Manoma pa
rodoje lankytis keletą kartų, nes 
nuotolis nuo stovyklos iki paro
dos yra nedidelis.

Stovyklavimo kaina vienam 
asmeniui yra $10. Prasidėjus 
Lietuvių Dienai, stovyklautojai 
persikels į patį Montrealio mies
tą, kur jau užsakytos nakvynės 
dviem naktim — rugsėjo 2 ir 3. 
Už šią nakvynę teks atskirai pri
mokėti po $3, — už parą vienam 
asmeniui (įskaitant pusrytį).

Visas lietuviškasis jaunimas 
iš Kanados ir JAV kviečiamas 
stovykloje dalyvauti, kartu pa
sinaudojant patogia proga aplan- 
kvti parodą ir dalyvauti Lietu
viu Dienoje.

Registruotis KLB jaunimo 
sekcijoje 146 Close Ave, Toron
to arba pas J. Ceponkute, 68 In
dian Grove. Toronto, telef. 766- 
8870. KLB Jaunimo Sekcija
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BBOCK

BL9M Įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atm skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 Įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augstų gražus namas su garažu ir 
plačiu Įvažiavimu; modemiška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,

Įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 Įmokėti, 8 kambariai per 2 
angžtns atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR,

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 Įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO, 
$15.000 Įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.$8.000 Įmokėti, 10 kambarių atski-

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN&MARTEL
REALTORS

1928 Weston Rd. Tel. 249-7691
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 30^90*.

CO — ROYAL YORK RA,
šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 įmokėjimu, 8 au
tomobiliams parkintmas, 5-ki butai 
2-jų miegamųjų, geros pajamos.
ROYAL YORK RD.—LAWRENCE, 
£23.900, 9 kambariai, atskiras mū 
rims namas su garažu, dideli 
kambariai, 3 prausyklos, įmokėti 
$5—7.000; didelei šeimai, tinka nuo- 
mojimui.

ISLINGTON — THE KINGS WAY, 
$36.900, ideali vieta gydytojui arba 
dantistui, dvigubas garažas ir įva
žiavimas, 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
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.

St. Vcupšas
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. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -140 ir 430 • 7
Penkt. 10 -130 ir 430-8
Bešt.9-12
Sekm. 930 -1

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

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
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 aukš-

REAL ESTATE LTD.
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 nuomojimui

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

ST. CLAIR - OAKWOOD $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 16 didelių kamba
rių per 3 augštus, 7 šaldytuvai, 7 pečiai (virimo), kambariai apstatyti (su 
baldais). Savininkas turi sau pirmame aukšte 4 kambarius ir 4 dalių prau
syklą ir turi gryno pelno $5.000.00. Garažas, privatus įvažiavimas. Liks vie
na skola balansui.
BLOOR - JANE $15.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų, po 2 miegamuo: 
sius pastatas, vienas butas galima tuojau užimti. Užpakalinis įvažiavimas, 
gražus, didelis kiemas. Liks viena skola balansui.
BLOOR - WINDERMERE $8.000.00 įmokėti, mūro atskiras, 7 kambarių, 2 
modem, virtuvės, garažas, privatus 8 pėdų įvažiavimas.
COLLEGE ■ RUSHHOLME RD. $10.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 6 dide
lių kambarių, 2 mod. virt., garažas.
RUNNYMEDE - ANNETTE $2.000 įmokėti, mūro 6 kambarių, per 2 augš
tus, 2 mod. virtuvės, prašoma kaina $15.000.

Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne
judamą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys. 

LE 1-1161, namų 783-2105

ISTOROITOs
Lietuvių skautų verkia

• Penktoji sukaktuvinė Romuvos 
stovykla atidaryta pereitą šeštadienį, 
greitai ir tvarkingai įsikūrus atski
roms pastovyklėms. Į šią stovyklą 
suvažiavo stovyklautojai iš Toronto, 
Hamiltono, Niagaros pusiasalio, Lon
dono, Delhi, Ročesterio ir keturi net 
iš Vankuverio, viso apie 300. Atida
rymo iškilmėse buvo pakeltos šešios 
vėliavos, stovyklos kapeliono T. S. 
Kulbio, SJ, sukalbėta malda, prista
tyti vyresnieji pirmosios savaitės pa
reigūnai. I sav. stov. virš. Kanados 
rajono vadas v.s. L. Eimantas pa
sveikino stovyklautojus, o s. K. Batū
ra perdavė LSB vyr. skautininko svei
kinimus. Gausus suvažiavusių tėvų ir 
svečių būrys, savaitgalį praleisti at
vykę akademikai skautai kėlė nuotai
ką, kuri ypač prasiveržė pirmajame 
stovyklos lauže, pravestame I sav. 
vyr. laužvedžio ps. J. Karasiejaus. 
Sekmadienį stovyklautojus pasitiko 
šiltas Muskokos lietus. Diena pradė
ta vėliavų pakėlimu ir Mišiomis, po 
kurių stovyklautojams buvo gera pro

ga salėje pasimokyti dainų iš naujai 
paruoštų stovyklai dainorėlių. Stovyk
lautojų uniformas puošia gražūs Ro
muvos penkmečio ženkleliai, kurie 
buvo išsiuvinėti pagal v. si. J. Ba- 
tūraitės projektą. Stovyklos ūkio ir 
maitinimo skyrių tvarko J. Baltaduo
nis, talkinamas p. Buteikio ir vienuo
likos šeimininkių.

• Šį šeštadienį ir sekmadienį sto
vykloje bus jūros diena, didysis lau
žas, penkmečio paminėjimas, įžodžiai. 
Laukiama atvykstant L. S. B. NS v.s. 
VI. Vijeikio, jūrų skautų skyriaus 
vedėjo jūr. s. Br. Juodelio ir kitų 
svečių vadovų. Stovyklos vadovybė 
maloniai kviečia visus tautiečius atei
nantį savaitgalį praleisti Romuvoje.

• Laiškus į Romuvos stovyklą 
siųsti šiuo adresu: Camp Romuva, 
Ravenscliffe, Ont, Post Office. Ro
muvos telefonas: 112-705-789-5032. 
Geriausia skambinti tarp 7.30 ir 8 
vai. vak., kai stovyklautojai vaka
rieniauja salėje, č. S.

1967 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO SKYRIUS, DRAUGE SU TORONTO MU

ZIKŲ DRAUGIJA, REMIAMI MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONĖS FONDO IR 

"TORONTO DAILY STAR", PRANEŠA SEKANČIĄ PROGRAMĄ:

Sekmadienį, liepos 23

2.30 v.p.p. High Park — H.M.C.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.
5.30 v.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.

Pirmadienį, liepos 24

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

Antradienį, liepos 25
8.00 v.v. Allan Gardens — Originals Club orkestras.
8.30 v.v. Withrow Park — kadriliaus šokiai. Bob Scott orkestras.

Trečiadienį, liepos 26

12.15 v.p.p. N. Phillips Sq. — Ohulani Hvajiečių grupė.
8.30 v.v. Ramsden Park — šokiai po žvaigždėmis.
8.30v.v. Riverdale Park —The Crofft broliai.
8.30 v.v. Monarch Park —kadriliaus šokiai. Bob Scott orkestras.
8.30 v.v. Dufferin Gr. Prk. —kadriliaus šokiai. Angus McKinnon ork.

Ketvirtadienį, liepos 27
7.30 v.v. Eglinton Park — The Heygood Hardy Trio, Ray Sikora ir

Lotynų Amerikos orkestras.
8.00 v.v. N. Phillips Sq. — Toronto įgulos artil. orkestras
8.30 v.v. High Park — kadriliaus šokiai. Bob Scott orkestras.
8.30 v.v. Kew Gardens — kadriliaus šokiai. Al. Aylward orkestras.

Sekmadienį, liepos 30

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

— Toronto įgulos artilerijos orkestras.
— The Queen’s Own Rifles orkestras.
— The Shan Clifford grupė — įveirenybės.
— vargonų rečitalis su Ronnie Padgett.
— Ellis McLintock ir Toronto Centenial ork.
— Populiarios muzikos orkestras, dir. Sa

muel Hersenhoren, sveč. sol. Gwen Little.

Ateitininkų žinios
Kanados Krašto Ateitininkų Rin

kiminė Komisija šiomis dienomis iš
siuntinėjo visiems šio krašto ateiti
ninkams federacijos vadui rinkti bal
savimo lapelius. Prie lapelių nuro
dyta ir balsavimo tvarka. Pabalsa
vus lapelį reikės grąžinti iki 1967 
m. rugpjūčio 15 d. Visi balsuotojai 
prašomi aktyviai rinkimuose daly
vauti.

Stovykla prasideda liepos 23 d., 
sekmadienį, 1 vai. ir baigsis rugpjū
čio 6 d. 12 vai. Jaunesniesiems iki 
12 m. ir vyresniesiems virš 12 m. yra 
sudarytos atskiros vadovybės ir pro
gramos. Kiekvienai dienai yra atski
ra tema, kuri bus pristatoma vieno 
iš vadovų ar iš kitur atvykusių (apie 
15 min.). Po to būreliai diskutuoja 
temą ir vėl visi susirenka salėn, kur 
kiekvieno būrelio atstovas pateikia 
savo diskutuotas mintis. Dienos te
mai skiriama pusantros valandos. Ki
tu laiku vyks sportas, maudymasis, 
dainos, tautiniai šokiai ir kt. Kele
tas dienos temų: Stovykla; Dabartinė 
padėtis Lietuvoje; Malda; Aplinkos 
įtaka * charakterio susiformavimui; 
Ateitininkai — jaunimo organizaci
ja; Laisvė; Parapija — krikščioniš
ko gyvenimo centras; Ko tikimės iš 
ateities?; Ar pasaulis mane pakeis, ar 
aš galiu keisti pasaulį?; ir keletas 
kitų temų.

Indų šiais metais stovyklon nerei
kia vežtis, bet iš kiekvieno stovyk
lautojo bus imama po $1 indam pirk
ti. Atsivežti šiltesnių drabužių ir ką 
nors šilčiau apsikloti, nes iki šiol bu
vo gana šaltos naktys. Įsidėti rašy
mui popieriaus, pieštukų ir muzikos 
instrumentus, kas turi.

Kelionė į Stratfordą bus liepos 26 
d. Vykstant į festivalį reikia gražiau 
apsirengti. Stovyklon nesivežti radi
jo aparatų, kortų, komikų, peilių. 
Svarbiausia atsivežti gerą nuotaiką.

Šių metų stovyklos vadovybė: dva
sios vadas — T. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, stovyklos viršininkas-koordina- 
torius — V. Kolyčius, komendantas
— R. Mitalas, mergaičių vadovė — 
Salvinija Gedvilaitė, padėjėjos — L. 
Gustainytė, R. Urbonaitė, D. Lataus- 
kaitė. berniukų vadovas — Julius 
Puodžiukas, padėjėjai — Ed. Puo
džiukas ir J. Vaškevičius (jaunu
čiams), jaunučių vadovės — p. Nak- 
rošienė ir p. Dalindienė, padėjėjos
— D. Deksnytė, N. Beniušytė, dainos 
ir vakaro programos vadovai — EI. 
Bradūnaitė ir Eug. Bliskis, tautinių 
šokių vadovė ir stovyklos sekretorė
— Reg. Kryžanauskaitė, sporto va
dovai — K. šapockinas ir p. Mita- 
laitė, stovyklos slaugės — Joana 
Paulionytė ir p. Stankaitienė, sto
vyklos ūkvedys — J. Stankaitis, ku
ris, būdamas tėvų komiteto pirmi
ninku, taip pat rūpinasi stovyklos 
rengimu, turto prižiūrėtojas — J. 
Vaškevičius, Sr., šeimininkės — p.p. 
Razgaitienė, Juozapavičienė, Balsie
nė, Borusienė, Deksnienė, Bubelienė, 
Vaškevičienė, Girdauskienė, Kupre- 
vičienė, Juzukonienė, Bekerienė, 
čaplikienė, Kaminskienė.

“Atlantic” valgykla atosto
goms bus uždaryta dviem savai
tėm nuo liepos 24 d. iki rugpjū
čio 7 d.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
DURIE . BLOOR. $5.000 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.
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-

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 
keti, 7 kambarių, atskiras šiurkš
čių plytų namas, užbaigtas rūsys, 
garažas su privačiu įvažiavimu.

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 namas, 
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%.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

Taupyk ir skolinkis

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

MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A < 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAHA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME n
4^4% už depozitus
5V2% numatyta už šėrus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vai. 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).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

G. Rinkūnaitė, KLB Krašto 
Valdybos Jaunimo Sekcijos pir
mininkė, išvyko atostogų. Visais 
Expo jaunimo stovyklos reika
lais prašome kreiptis į J. če- 
ponkutę, 68 Indian Grove, To
ronto, tel. 766-8870.

Irena ir Stepas Kairiai šiomis 
dienomis persikėlė į nuosavus 
namus 167 Glendonwynne Rd., 
Toronto 9, telef. lieka toks, koks 
buvo 763-2739. St. Kairys, KLB 
krašto valdybos vicepirmininkas, 
iki rugpjūčio 15 d. pavaduoja 
atostogų išvykusį pirmininką.

D. Tamošauskaite, baigusi To
ronto universitetą ir gilinusi 
studijas Urbanoje prie Čikagos, 
baigė sociologijos mokslus ir 
gavo sociologijos magistro laips
nį. Nuolatiniam darbui mano pa
silikti Čikagoje.

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Panevėžyje įvyko 45-tosios Lietu

vos lengv. atletikos pirmenybės, ku
riose pasiektos kelios neblogos pasek
mės. V. Butkus pasiekė naują Lie
tuvos rekordą trišuolyje, nušokda
mas 15,72 m. Z. Skačkauskaitė 200 m 
bėgime pasiekė naują mergaičių re
kordą 25,0 sek. N. Sabaitė ne tik pa
gerino Lietuvos rekordą 800 m bė
gime, bet taip pat ir Sov. Sąjungos 
mergaičių rekordą. Jos laikas 2:14,5 
sek.

Tarptautinėse lengv. atletikos rung
tynėse Sov. Sąjunga — Prancūzija V. 
Jaras laimėjo pirmą vietą disko me
time. Jis nusviedė diską 59,38 m.

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

295 Roncesvalles Avė., teL 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.
MOKA už:

Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5A4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekilo, turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas bd 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Uždarytos liepos ir rugpjūčio mėnesiois. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. 

kasdien; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 dieną—penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.

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

Vilniuje įvykusiose plaukimo rung
tynėse gerą pasekmę ir kartu rekor
dą pasiekė penkiolikametė V. Bur- 
kauskaitė, 100 m. krūtine nuplau
kusi per 1:19,4 sek.

Kaune įvyko augšto lygio mote
rų krepšinio turnyras, kurį laimėjo 
Latvijos rinktinė. Turnyre dalyvavo 
Latvijos, Estijos, Lietuvos, Lenki
jos, Leningrado ir RTFSR rinktinės. 
Lietuva įveikė visas priešininkes, bet 
pralaimėjo latvėms 42:48 ir turėjo 
pasitenkinti antra vieta. Nors latvės 
irgi patyrė pralaimėjimą prieš estes 
53:56, tačiau joms atiteko pirma 
vieta.

Vilniuje viešėjo Briuselio SŽSU 
krepšininkai, kurie čia žaidė drau
giškas rungtynes su “Žalgirio” ko
manda. Svečiai buvo menkas priešas 
“Žalgiriui” ir pralaimėjo 92:31.

SPORTAS VISUR
Los Angeles įvyko Britų Bendruo

menės ir JAV lengv. atletikos rung
tynės. kuriose buvo pasiekta eilė ge
rų pasekmių. Jaunasis Amerikos vi
dutinių nuotolių bėgikas J. Ryan 
pagerino pasaulio rekordą 1500 m. 
bėgime, nubėgęs šį nuotolį per 3:33,1. 
Senasis rekordas priklausė australui 
H. Eliott. Tose pačiose rungtynėse 
gerai pasirodė ir lietuvaitė Irene 
Petrowski-Macejauskaite. Ji buvo ant
ra 100 ir 200 metrų bėgime. Jos lai
kas buvo 23,5 (I vieta 23,2) 200 m. 
ir 11,6 (I-ma vieta 11,5) 100 m. bė
gimuose. Dienraštis “Star” pažymė
jo, jog I. Petrowski yra lietuvaitė.

Anglijos lauko teniso pirmenybė
se, kurios įvyko Vimbeldone, pirmą 
vietą vyrų vienete laimėjo austra
las J. Newcombe. Baigmėje jis nu
galėjo vokietį W. Bungert 3:0. Tai 
buvo pirmas baigminis susitikimas 
vokiečiams po 1939 m., kai baigmę 
buvo pasiekęs baronas von Gramm. 
Moterų vienetą Vimbeldone laimėjo 
amerikiete Bilie Jean King, kuri 
baigmėje įveikė anglę Ann Jones 
6:3; 6:4. Jai taip pat teko moterų 
dvejeto ir mišraus dvejeto meiste- 
rystės. Pietų Afrikos B. Hewitt ir 
F. McMillan laimėjo vyrų dvejetą.

(Nukelta į 7-tą psl.)

A L. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
HIGH PARK GATVE, $27.500 pilna kaina; 8 nepereinami kambariai, 3 vir
tuvės, 2 prausyklos, geras sklypas.
GLENLAKE GATVE, $3.000 įmokėti, vienas atviras mortgičius balansui, 6 
gražūs kambariai, garažui vieta.
KENNETH GATVE, $2.000 įmokėti, atskiras namas, 7 kambariai, garažui 
rietą; prašoma kaina $24.000.
HEWITT GATVE, $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 BENDROVE 
Mndžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

70 akrų žemės (ca. 40 akr. parko su upeliu) 28. mylios nuo Toronto, pri» 
Newmarket, tinka sklypams ar iškilmingai rezidencijai. Kaina tik $23.000. 
92 akrų 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 įmokėtt 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 įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome ak kreiptis pas tb«. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgfčių.

Vyt. Morkis J. Kaikelis A. Bliūdžiui Alv. (Mieldažukė) Wirtoaki
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APDRAVDA (*)
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MR- 
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS ER KT.

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

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

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

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVS„ TORONTO

MOLSON EXPORT
Kanados labiausiai perkamas alus

LIETUVIŠKA ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ 

PERSIUNTIMO ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE., 
TORONTO 3, ONTARIO,

VASAROS ATOSTOGOMS

BUS UŽDARYTA

nuo liepos mėnesio 20 dienos
i k i

rugpjūčio mėnesio 7 dienos.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2209

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K STRIAUTIS 

Kes. tek LB S-S363

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. Stosiulte

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

BALTIC MOVERS

International 
Driving School 

WALDI 
Centrinė jstaifla 691 Ayotte St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
sufomafinėmb transmisijomis 

h* Volkmragenals.

VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt 

Vežamas turtas pilnai apdraustas. 
Skambinti teL LE 4 -1403 

30 Dewson St, Toronto, Ont.

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

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

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

automatinės transmisijos 

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas Ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 RATHURST ST, 
tet WA 1-3225 arba WA 4-1001

MOLSON'S - SAVISTOVI ALAUS DARYKLA NUO 1786

DELHI, ONT.
(Atkelta iš 4-to psL) 

gali būti geras derlius. Šią vasarą 
nėra tokios darbininkų stokos, kokia 
pasireiškė praeitą vasarą. Kor.

P A D £ K A
Nelaikiau 35 m. kunigystės sukak

ties minėtinu dalyku. Švč. Trejybės 
sekmadienio biuleteny teužsiminiau 
vienu sakiniu, kad prieš 35 m. tokioj 
šventėje laikiau pirmas Mišias. Jei 
būčiau žinojęs, kad bus ruošiamas 
minėjimas, būčiau apie tai visai ne
užsiminęs. Tačiau gerieji parapijie
čiai labai trumpu laiku, man to ne
žinant, jau sekmadienį tokį minėji
mą padarė ir man tenka labai nuo
širdžiai padėkoti visiems, kurie prie 
to minėjimo ir įteiktosios dovanos 
prisidėjo, o taip pat atsilankiusiems 
į pagerbimo pietus. Labai ačiū para
pijos komiteto pirm. J. Strodomskiui 
ir visiems komiteto nariams už visą 
rūpestį ir darbą, K. L. K. Moterų 
Dr-jos Delhi skyriaus valdybai ir jos 
pirm. J. Žiogienei — už suruoštas 
vaišes, tartus sveikinimo žodžius ir 
nuostabiai gražią 35 rožių puokštę. 
Dėkoju St. Jakubickui, vietos šaulių 
kuopos ir Bendruomenės apylinkės 
pirmininkui, už pareikštus nuošir
džius linkėjimus. Dėkui parapijos 
komiteto sekretoriui Petrui Augai- 
čiui, choro seniūnui Vladui Micei- 
kai, jo dukrai D. Miceikaitei, kal
bėjusiai skaučių vardu, už nuošir
džius, nors ir neužtarnautus žodžius.

Be Jūsų lojalumo, nuoširdumo, 
bendradarbiavimo, pagalbos aš buvau 
ir esu bejėgis ką nors padaryti, nu
veikti. Jums gi padedant parapija 
stiprėja dvasiniai ir medžiaginiai. 
Gyventi Jūsų tarpe, tarnauti Jums 
yra didelė laimė ir privilegija. Ne
žinau kito darbo ar kitos vietos, kur 
būčiau laimingesnis, kaip būdamas 
Jūsų klebonu.

Nuoširdžiausiai Jums dėkingas už 
viską — Kun. J. Gutauskas

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
(rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

SPORTAS
(Atkelta iš 3-to psl.)

Bulgarija ir R. Vokietija daro di
delę pažangą futbole. Bulgarija pa
saulinės taurės pirmenybių atranki
nėje grupėje, kurią sudaro tokios 
pajėgios vienuolikės, kaip Švedija ir 
Portugalija, pirmauja po paskutinio 
laimėjimo prieš Švediją 2:0. R. Vo
kietija savo turi 10 iš eilės tarptau
tinių laimėjimų. Savo grupėje vokie
čiai nugalėjo olandus ir lygiomis 
sužaidė su danais. Lemiamos rungty
nės su vengrais įvyks rugsėjo mėn.

Griunau prie Berlyno, įvyko tarp
tautinė akademinių valčių regata, ku
rioje sovietams atstovavo ir “Žalgi
rio” moterų aštuonvietė valtis, žal- 
girietės savo nuotolį baigė pirmosio
mis ir tapo neoficialiomis Europos 
meisterėmis.

VYČIO ŽINIOS
G. Kerniūtė dalyvavo Winnipege 

įvykusiose Kanados Pan-Amerikos 
žaidynėms atrankinėse pirmenybėse 
ir pasiekė gerų pasekmių, šešiolik
metė vytietė dalyvaudama moterų 
varžybose 200 m. plaukime nugara 
pasiekė finalą. Finale ji atplaukė 7- 
ta, ir jos laikas buvo 2:39,9. Kanados 
rekordas šiame nuotolyje yra 2:28,2, 
o pirmą vietą laimėjo garsioji E.

Tanner su 2:33.3 laiku. 100 m. plau
kime nugara ji buvo 9-ta su laiku 
1:16,1. Jai taip pat teko plaukti esta
fetėje, kuri laimėjo 4-tą vietą. Plauk
dama 100 yd. nugara šį nuotolį ji 
nuplaukė per 1:14,1. šio nuotolio Ka
nados rekordas yra 1:09,0.

šios abi pasekmės pasiektos G. Ker- 
niūtės viršija Lietuvos moterų re
kordus: 100 m. nugara rekordas pa
siektas 1961 m. priklauso kaunietei 
J. Sodaitytei ir yra 1:15,3, o 200 m 
nugara rekordas irgi priklauso J. So
daitytei ir yra 2:40,1.

S. Kernius yra pakviestas į Kara
liškąją Karo Akademiją Kingstone 
studijoms. Saulius yra pasižymėjęs 
mokyklų varžybose kaip geras rutu
lio ir disko metikas. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros sporto klubas liepos 30 d. 

12 vai. Glen Eagle golfo aikštėje 
ruošia atdarą golfo turnyrą. A. Če
ponio yra paskirta A klasei graži per
einamoji taurė. B klasės laimėtojui 
taurė pereina laimėtojo nuosavybėn. 
Kviečiame visus Toronto ir apylin
kės golfo mėgėjus šiame turnyre da
lyvauti. Norintieji galės pasilikti kok- 
teliui ir pietums.

Aušros golfo sekcija

Automobiliai pasiuntimui į Lietuvę

JŪS GALITE UŽSAKYTI ŠĮ MOSKVITCH 408 AUTOMOBILĮ 
savo giminėms specialia žema kaina. Jei jis būtų perkamas 
Sov. Sąjungoje, jai kainuotų 6 000 rublių (apie S6.700.00) ir rei
kėtų laukti 2-3 metus iki pristatytų. Tačiau jūs dabar galite už
sakyti šį automobilį per mus savo giminėms šia specialia žema 
dolerių kaina, tik $1954.88, ir jis bus pristatytas per 4-6 savait.

Šie automobiliai yra paruošti pristatymui:
VOLGA GAZ - 21R_____ $2627.99 MOSKVITCH 408 ...
VOLGA GAZ - 21 US _._..^2837.45 ZAPOROZHETS 965A 51064.00
MOSKVITCH 408 E_____ $2172.09

Prašykite nemokamų katalogų.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER

Intertrade Express Corp.
125 East 23rd. Street, New York, N.Y. 10010, USA

81954.88

NEW ZAPOROZHETS 966 1277.00

I—Iome Owners

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVE. 769-5171 vak. 762-9759

• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir

remontus

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• telkia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt. reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros iidnoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681 1

DRAUDIMAI

231-2661 223.3323

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

NOTARAS

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

(įėjimos H Howard Pork Avenoo) 
Priėmimo taikos: kosdien noo 10 v^. Nd 1 
Antrodientais ir peoktodiemeis nuo 64v.v. 
v.P4>. išskyrus tredodien. tr sekmodienras.

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

DR. E. ZUBRIENt
DANTŲ GYDYTOJA
UT! BLOOR ST. WEST 

(prie Duodasi

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATUUONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

17M BLOOR ST. W. (pria Keele)
Priėmimo valandos: 

pirmadtantals ir trečtadianiais 2—9 ▼. vw 
antradieniais, kafvirtadtantais Ir 
ponktodtantais 9—53C vaL

Telefonas RO. 6-1372

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

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

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

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.
OKULISTAS
8. BROGOWSKL OD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
ūti 630 vaL vak. Šeštadieniais nuo

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

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namai nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).
AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

Kabineto telefonas LE. 44411

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W~ Torontą 

(į rytu* nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR {VAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieasra varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga
AL DŪDA

I 769-4612
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 769-4131
IR UtSIENTO DRAUDIMO KOMPANIJOS I /O



S TORONTO"
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Pr. sekmadienį oficialiai 
atidaryta Gerojo Ganytojo sto
vykla. Jos vadovai: komendan
tas — Vaclovas Verikaitis, ka
pelionas — kun. J. Staškevičius, 
mergaičių vadovė — I. Kryže
vičiūtė, berniuku — A. Stankus, 
sporto — M. Duliūnas, rankdar
bių — A. šeimininkienė.

— Pirmadienį kapinėse išlie
dinti pamatai naujiems antka
piams. Savaitės viduryje jau ga
lima bus statyti antkapius.

— Pagal iš Lietuvos gautą ir 
Romos patvirtintą Mišių tekstą, 
Mišios užbaigiamos žodžiais: “Te
lydi jus Viešpaties malonė”. At
sakoma: “Dėkojame Dievui”.

— Mirus a.a. Uršulei Grins- 
kienei, jos dukroms, sūnui ir gi
minėms nuoširdi užuojauta.

— Šį antradienį 8 vai. Mišios 
aukojamos už a.a. Petrą Damb
rauską, velionies vienerių metų 
mirties sukakties proga.

— Užpraėjusį sekmadienį par. 
bažnyčioje talkininkavo svečias 
iš Detroito kun. Kaz Simonai
tis. Praeitą savaitę—Tėv. S. Kul- 
bis, SJ., kuris vėliau išvyko 
į skautų stovyklą kapeliono pa
reigoms.

Konkursui įvertinti komisija. 
KLB Toronto apyl. valdybos 
inisiatyva skelbiamam Lietuvos 
laisvės didvyriams paminklui 
statyti projekto įvertinimo ko
misiją sudaro: adv. G. Balčiū
nas, dail. T. Valius, archit. V. 
Petrulis, inž. V. Liuima, K. Ape- 
ravičįus ir kun. P. Ažubalis. Pro
jektus pristatyti iki š.m. liepos 
31 d. šiuo adresu: adv. G. Bal
čiūnas, 280 Roncesvalles Avė., 
Toronto 3, Ont

Dr. S. Čepas, KLB Krašto Val
dybos iždininkas ir šimtmečio 
Leidinio administracinės komisi
jos pirmininkas, su šeima išvy
ko atostogų į Montrealį.

šis “Tėviškės Žiburių” nume
ris yra paskutinis prieš atosto
gas. Sekantis numeris išeis rug
pjūčio 1 d.

"TŽ” aukotojai
$20 K. Ardavičius; ŠIO Hamil

tono Lietuvių šalpos Fondas, A. 
Žebartavičius; rėmėjų prenume
ratas po $10 atsiuntė: kun. dr. 
P. Ragažinskas, kun. A. Žilins
kas, V. Urbaitis, St. Gureckas, 
E. Šakienė, J. Liuima, F. Guja, 
Pr. Surblys; $5: J. Pusvaškis, 
L. Puskepalaitienė: $4: A. Raš- 
čius, A. Gaižauskas, VI. Kiškū- 
nas, P. Tamutis, P. Matulis, A. 
Sakalauskas, Pr. Pargauskas, J. 
Petraškevičius, F. Lackus; $3.50 
J. Naruševičienė. $3: Pr. Saka
las. D. Stukas, V. Vaitonis, A. 
Smolskis, U. Yauniškienė, J. 
Tarvydas, K. Žeimys; $2: F. 
Barzdžius, St. Paškauskas, V. 
Pūga, Pr. Vėžauskas, J. Rimkus, 
J. Naskauskas; $1: P. Puteikis, 
Stefa Rydelis, P. Vorušis, V. 
Miškinis, J. Virketis, V. Norei
ka, J. Tomas, V. Bieliūnas, St. 
Rukšėnas, P. Jakubauskas, J. 
Bliskis, V. Sakas, S. Seniūnienė, 
P. Pajaujis, J. Satkus, A. Kru- 
zinskas, L. Balzaras, Pr. Valan- 
tiejus, Z. Styga, J. Kviečinskas. 
Visiems aukojusiems nuoširdus 
ačiū!

“Tž” administracija

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

šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadienį: 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.

Sklypai 
vasarnamiams

Įmokėjimas $50.00 — $1.195.00
GEORGIAN BAY rajone, 

tik 89 mylios nuo Toronto.
*

Medžiais apaugę % akro sklypai 
su smėlėto ežero pakrante. 

Informacijai — tel. 223-6222, 
Toronte.

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas kambarys ir virtuvė antrame 
augšte. TeL 7664628.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

SPRINGHURST WASAGOJE, lie
tuviu rajone, išnuomojamas vasarna
mis su visais patogumais. Skambinti 
tel. 383-2756, Hamilton, Ont

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety Leegve. Nemokami 
nurodymai jūsq namuose arba mū
sų klasėje tyrintiems lalkintat lei
dimas. Ir jan galima pradėti va- 
žinoti pirmą pamoką ra standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

1076 BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 8-1331

Prisikėlimo par. žinios
— Naktį iš sekmad. į pirmad. 

po ilgos ir sunkios ligos mirė a.a. 
Uršulė Grinskienė. Vaikams ir 
visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. Velionės palai
kai pašarvoti Earle Elliott laid, 
namuose, 715 Dovercourt Rd. 
(kampas Dovercourt ir Bloor). 
Rožinis — antrad., 8 v.v. Laido
tuvės — trečiad., 10 v.r. iš Pri
sikėlimo p-jos šeimos sklypely
je, Mt. Hope kapinėse.

— Šį sekmad., 11.15 vai. — 
Tėvo Petro Rukšio primicijos. 
Naujasis kunigas yra vienuolis 
salezietis, mokslus baigęs ir 
įšventintas Italijoje. Visus va- 
sarvietėsna neišvykusius malo
niai kviečiame primicijų Mišio
se dalyvauti, pasimelsti ir pri
imti primicijų palaiminimą. Ne
išvykusius choristus prašome 
rinktis prie vargonų. Gerb. Pri
miciantą, jo mamytę p. K. Ruk- 
šienę, sesutes Pranę Remeikie
nę ir Veroniką, brolius Vladą ir 
Juozą ir visus artimuosius nuo
širdžiai sveikiname.

— Mišios: penktad., 8 v.r. — 
už a.a. Algirdą Slapšį; užpr. ve
lionies tėveliai; šį sekmad., 10 
v.r. — už Vietname žuvusi a.a. 
Gediminą Eidukaitį; užpr. velio
nies sesuo p. Puškorienė.

— Vasaros metu Prisikėlimo 
bažnyčioje Mišios šiokiadieniais 
laikomos 7 ir 8 v.r., o sekmadie
niais — 8, 9, 10 ir 11.15 v.r. 
Wasagos apylinkėje atostogau
jantiems — T. pranciškonų sto
vyklavietėje 11 v.r. Išpažintys 
klausomos prieš Mišias.

— T. Rafaelis kapelionauja 
Aušros stovykloje.

— Šią savaitę trumpai paatos
togauti iš Kennebunkporto, Me., 
atvyksta gimnazijos mokytojas 
T. Augustinas Simanavičius, O. 
F.M. Norį jį susitikti prašomi 
skambinti į par. raštinę.

— Aušros vedama jaunimo 
stovykla T. pranciškonų stovyk
lavietėje N. Wasagoje vyksta 
sėkmingai. Stovyklauja apie 180 
berniukų ir mergaičių iš įvairių 
Kanados'vietovių ir J. A? Vals
tybių. Nors praėjusią savaitę 
oras maudytis nebuvo palankus, 
jaunimas buvo pilnai ir įdomiai 
užimtas sporto aikštėje, salėje 
ir prie laužavietės, šią savaitę 
stovyklos komendanto pareigas 
energingai eina Aloyzas Kuolas. 
Stovykla baigiasi šį šeštadienį 
per pietus. Jaunimas, kuris ne
pasilieka sekančiai, ateitininkų 
stovyklai, atsiimamas tuoj po 
pietų.

— Nuo šio sekmadienio T. 
pranciškonų stovyklavietėje 2 
savaites bus ateitininkų vedama 
stovykla jaunimui. Dvasios va
do pareigas eis dr. Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas, OFM., prieš ke
letą metų dirbęs Prisikėlimo pa
rapijoje. Ir šiai stovyklai linkime 
gražaus oro, gero poilsio ir Die
vulio globos.

A.a. Uršulė Grinskienė, seno
sios imigracijos atstovė 68 metų 
amžiaus, po ilgos ligos mirė La
dy of Mercy ligoninėje liepos 17 
d. 2 v.r. Velionė giliam nuliūdi
me paliko sūnų Joną, dukras Li
diją ir Janę, žentą Vyt. Vingeli 
ir anūkes. Pašarvota Earle El
liott laidotuvių namuose, 715 
Dovercourt Rd. (prie Bloor). Ro
žinis — šį antradienį 8 v.v. Lai
dojama iš Prisikėlimo par. baž
nyčios trečiadienį 10 v.r.

SPRINGHURST — WASAGOJE ant 
ežero kranto išnuomojamas vasarna
mis nuo rugpjūčio 12 d., šiltas - šal
tas vanduo ir patogumai viduje. Tel. 
239-6209.

Reikalingi darbininkai tabako nuėmi
mui nuo pradžios rugpjūčio iki pabai
gos rugsėjo. Skambanti J. Rasa, tel. 
dienos metu 362-1606, vak. 767-9138.

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

Naujai atidaryta kirpykla
Howard Park Barber Shop, 

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

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

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

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

DR., E. NORTHPORT, N.Y., 
1173L, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

Skelbiamas konkursas dailininkams
Veiksnių suorganizuotasis 

Jungtinis Finansų Komitetas Lė
šoms Telkti Lietuvos Nepriklau
somybės Atstatymo 50-ties Metų 
Sukakties Minėjimo Reikalams 
skelbia laisvojo pasaulio lietu
viams dailininkams konkursą 
suprojektuoti piešinius-kūrinius 
šiems dalykams: a. metaliniam 
ženkliukui, tinkamam segti į 
švarko atlapu; b. ženkliukui li
pinti ant laiškų vokų ar atvi
rukų; c. atitinkamam piešiniui, 
kuris būtų panaudotas numato
miems išleisti vokams; d. numa
tomų išleisti atvirukų piešiniui. 
Visi piešiniai turi atžymėti Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo 50-ties metų sukaktį.

Projektus prašoma atsiųsti ne 
vėliau 1967 m. rugsėjo 1 d. šiuo 
adresu: United Lithuanian Fi
nance Committee, 29 West 57 
Street — 10 FL, New York, N. 
Y. 10019. Dailininkui ar dailinin
kams, kurių projektai sudaryto

Toronto Lietuvių Akademikų 
(Alumni) Draugija šaukia meti
nį narių susirinkimą š.m. liepos 
26 d. (trečiadienį), 8 v.v. Prisikė
limo par. muzikos studijoje. Ka
dangi yra daug svarbių reikalų 
aptarti, prašome būtinai daly
vauti. Valdyba

Andrius Valadka ir Algis 
Krasauskas, du Toronto kolegi
jos studentai, vasaros atostogų 
išvyko į Šveicariją, kur aplan
kys įdomesnes vietoves, o taip 
pat keletą savaičių vienoje mo
kykloje gilins prancūzų kalbą.

Mylimai mamytei a. o. URŠULEI GRINSKIENEI mirus, 
giliai užjaučiame sūnų JONĄ, dukrę LIDIJĄ, JANg 
ir VYTAUTĄ VINGELIUS, anūkes ir gimines. Gilaus 
skausmo valandoje kartu liūdime —

B. O. Vilimai 

K. Z. Kučinskai (iš Ročesterio) V. G. Balčiūnai

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

EXPO 67 MONTREALYJE
15 min. nuo EXPO išnuomojami privačiai dideli patogus kambariai su 
virtuve: $10.00 dienai už kambarį su dviguba flova. Taip pat vasarna
miai Laurentidu kalnuose prie didelio gražaus smėlėto ežero. Prašom 
užsisakyti iš anksto:

A. GAURYS, 7730 BROADWAY, LaSalle Montreal 32, Quebec.
TeL 366-8528.

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

EXPO NAKVYNES
Išnuomojami kambariai privačiame name. Visai arti parodos. 

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

EXPO 67 NAKVYNĖS
Rezidenciniame Montrealio rajone, prie Decarie Expressway, 15 min. 
nuo Expo, atskiri kambariai vien parodos svečiams rezervuotame 
bute. Kambarys vienam asmeniui $6, 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. 1-5144824094.

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 
parą — 24 valandas.

sios komisijos bus priimti, ko
mitetas sumokės po $100 už 
kiekvieną praimtąjį Šių keturių 
dalykų projektą. Nepremijuoti 
projektai, autoriams pageidau
jant, bus jiems grąžinti. Premi
juotieji tampa konkurso skelbė
jų nuosavybe ir galės būti nau
dojami betkuriuo atveju minint 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukaktį.

Jungtinis Finansų Komitetas 
yra sudarytas iš VLIKo, PLB ir 
JAV LB bei Lietuvos Laisvės 
Komiteto skirtų atstovų, yra va
dovaujamas prel. J. Balkūno, o 
jo nariai yra: D. Penikas, A. 
Reventas, H. Miklas, P. Minkū- 
nas, Vyt. Banelis, Apol. Radzi- 
vanienė, Al. Balsys, V. Alksni
nis, A. Ošlapas ir J. Pažemėnas. 
Laukiama dviejų Amerikos Lie
tuvių Tarybos atstovų paskyri
mo-

Jungtinis Finansų Komitetas

Įdomi meno paroda. Iš dau
gelio Kanados dailininkų tik ke
letas savo kūryba yra ypatingai 
artimi konfederacijai. Vienas iš 
tokių yra W. Hind, kurio pieši
niai (grafika, vandens dažai ir 
aliejus) vaizduoja Kanados žmo
nes, jų gyvenimą ir darbus kon
federacijos metu — apie šimtą 
metų atgal. Toronto centrinė 
biblioteka (Central Library), 20 
St. George St., šiuo metu yra 
atidariusi dail. W. Hind darbų 
parodą, kuri veiks iki liepos 24 
d., Teatro Foje, darbo dieno
mis 930 ryto iki 5 v.v., šeštadie
niais nuo 9 ryto iki 5 v.v.

A. Zologėnas

Penktoji Romuvos stovykla 
prasidėjo pereitą šeštadienį su 
300 stovyklautojų iš Toronto, 
Hamiltono, Niagaros pusiasalio, 
Delhi, Londono ir keliais sve
čiais iš Vankuverio, Bostono, 
Klevelando ir Buffalo. Stovykla 
laukia daugiau svečių iš JAV 
antrajai savaitei, šį savaitgalį 
stovykloje bus paminėtas Romu
vos penkmetis, į kurį stovyk
los vadovybė kviečia visus tau- 
tiečius-tes iš toli ir arti.

Menininkai iš Lietuvos buvo 
parodyti pereitą trečiadienį To
ronto televizijos 6 kanale, Expo 
67 apžvelgiančioje programoje. 
Pradžioje pranešėja pradėjo 
maždaug taip: “Pradėsime nuo 
rusų paviljono. Tas kraštas tu
ri daug rajonų, kurie pasirodė 
paviljone su savo įvairiaspalvė
mis programomis, čia matysime 
lietuvius su savo labai senais 
muzikos instrumentais, o taip 
pat ir su styginiu kvartetu”. Po 
to liaudies instrumentų orkest
ras pagrojo kelis dalykus lietu
viškais motyvais, o styginis kvar
tetas kažkurį tarptautinį muzi
kos kūrinį. Lietuvos, kaip tokios, 
vardas nebuvo nė užsimintas, 
tuo tarpu kai kitų tautų pro
gramų pradžioje buvo duodamos 
trumpos žinios apie kraštą ir 
žmones. Visa lietuvius liečianti 
programa truko apie 10 min.

“TŽ” redakcijoje lankėsi Bro
nius Kviklys iš Čikagos, Vikto
ras Ančikas iš Riverside, R. I., 
prieš porą metų gyvenęs To
ronte, ir Juozas Erslavas iš 
Port Arthur, Ont.

Pan-American 
žaidynės

(Atkelta iš 5-to psl.) 
ribojimą ir siekiant atrasti neribotą 
energiją žmogaus dvasios, kuri yra 
pagrindinė, nors ir nematoma, jėga.

Sękantis įžymus suvažiavimas Win- 
nipege bus pasaulinių šachmatų čem
pionų rungtynės Fort Garry Hotelyje. 
Tai nėra surišta su sporto olimpijada, 
bet su Kanados šimtmečiu. §ito mas
to suvažiavimas bus pirmasis Kana
doje, ir antrasis S. Amerikoje.

Surengimas šio turnyro kainuos* 
apie $15.000. Iš 25 mil. šachmatų žai
dėjų pasaulyje, ir iš 70 čempionų — 
“grand masters” čia dalyvaus 10 įvai
rių tautų atstovų. Jų tarpe bus pa
saulio čempionas Tigran Petrosian ir 
Boris Spasski iš Sov. Rusijos, taip pat 
Bobby Fisher — JAV ir Bengt Lar
sen iš Danijos. Winnipegietis Abe 
Yanowsky, “Commonwealth grandmas 
ter”, yra šių žaidimų vedėjas. Kana
da dabar pasauliniame šachmatų žai
dime yra dvyliktoj vietoj.
Amerikos Kraštų Sporto Olimpijados

Winnipeg pirmosios savaitės 
liepos 23-29 d.d.

PROGRAMA
Sekmadienį — Sporto stadijone 

sportininkų paradas ir oficialus olim
pijados atidarymas. Pradžia 2 v. p.p.

Pirmadienį — baseball Winnipego 
stadijone 2 vai. p.p. tarp Kanados ir 
Meksikos komandų, o 7 vai. vakare 
Carmen miestelio sporto aikštėje, 
tarp JAV ir Kubos komandų. Be to, 
atskirose vietose ir įvairiu laiku 
įvyks: futbolas, šaudymas, vandens 
polo, tenisas ir imtynės.

Antradienį — baseball, dviračių 
lenktynės, gimnastika — moterų, 
šaudymas, 200 m. laisvas plaukimas, 
3 m. nėrimas, vandens polo, tenisas, 
tinklinis, imtynės.

Trečiadienį — baseball, dviračių 
lenktynės, vyrų fechtavimasis (foil), 
lauko hockey, šaudymas, įvairūs plau
kimo būdai (kai kurie iš jų finali
niai), vandens polo, tenisas, imtynės, 
jachtų plaukimas — Gimli (prie 
Winnipego ežero) miestelyje.

Ketvirtadienį — baseball, dviračių 
lenktynės, vyrų fechtavimasis (tikro
mis špagomis), lauko hockey, futbo
las, šaudymas, tenisas, plaukimas — 
įvairiais būdais (400 m. finaliniai), 
tinklinis, imtynės, jachtų lenktynės.

Penktadienį — baseball, dviračių 
lenktynės, fechtavimasis (foil), lauko 
hockey, futbolas, įvairios gimnasti
kos, šaudymas, tenisas, svorio kilno
jimai, jachtų regata.

šeštadieni— įvairaus ilgio bėgimas 
(iš jų kaikurie baigiamieji-finaliniai), 
disko metimas, baseball, puikaus jo
jimo pasirodymas, fechtavimasis 
(špagomis), lauko hockey, futbolas, 
šaudymas į lekiančius taikinius, van
dens polo, plaukimas (kai kurie bai
giamieji), tenisas, tinklinis, svorio 
kilnojimas, jachtavimas (buriavi
mas). E. Fedaras

KANADOS ĮVYKIAI
Virš 300 Kanados atsargos ka

rių, vadinamų milicininkais, se
kantį mėnesį bus išsiųsta į V. 
Vokietiją. Saltau apylinkėse jie 
su Kanados reguliarios kariuo
menės brigada ir kitų Atlanto 
Sąjungos tautų kariuomenės da
liniais išeis dviejų mėnesių ka
rinio pasiruošimo kursą impro
vizuotose karo sąlygose. Sekan
čių metų sausio 1 d. gynybos 
departamentas numato pradėti 
pagrindinį milicijos perorganiza
vimą, kurio tikslas yra sustip
rinti atsarginių dalinių karinį 
pasiruošimą.

Žemės ūkio ministeris J. J. 
Greene šiomis dienomis prane
šė, kad pagal tarifu susitarimą 
nuo liepos 1 d. J. A. V-bės įsi
leis į, metus 1,225,000 svarų ka- 
nadiško sūrio. Tai yra dvigubai 
daugiau, negu iki šiol.
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BS MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24, P.Q.

— Royal Victoria ligoninėje 
gydosi Juozas Strimas. Suradus 
ligos priežastį, padėjo greit pa
daryta operacija. Dabar jaučiasi 
geriau.

— Doctor’s ligoninėn paguldy
tas A. Yuknelis. Jis namuose gy
dėsi daktaro priežiūroje, bet dar- 
bar teko eiti į ligoninę, kad būtų 
suteikta pagalba, atsiradus 
komplikacijoms.

— Mayfair ligoninėje guli 98 
metų amžiaus Jonas Masys.

— Convalescent ligoninėse gy
dosi: Violeta Puzarauskienė, Ag
nes Žukauskienė, Kazimieras Re
kašius, Alfonsas Stankevičius.

— Šv. Kazimiero parapijoje 
svečiavosi kun. Mečys Burba.

— Liepos 16 d. 11 vai. primi- 
ęijas šv. Kazimiero bažnyčioje 
turėjo jaunas salezietis kunigas 
Petras Rukšys iš Italijos. Jis au
kojo 11 vai. Mišias, asistuojamas 
kun. M. Burbos, kuris taip pat 
pasakė pamokslą apie kunigystę. 
Po šv. Mišių primiciantas sutei
kė visiems palaiminimą. Dalyva
vo brolis iš Montrealio ir tėveliai 
iš Toronto. Tegul Dievas laimina 
naująjį kunigą.

— Liepos 16 pakrikštytas Ma
merto ir Marijos Mačiukų sūnus 
Jono, Vinco ir Dovido vardais. 
Kūmais buvo iš Amerikos atvy
kę Vincas ir Alice Dainiai. Krikš
to sakramentą suteikė kun. J. 
Gaudzė.

— Šv. Kazimiero bažnyčiai la
bai reikia gero remonto, nes pra
deda kristi tinkas. Ketvirtadie
nio rytą nuo viršutinio balkio 
prie vargonų nupuolė didelis ga
balas tinko. Komiteto pirm. A. 
Ruseli ir W. Kalinauskas apžiū
rėję nutarė tuojau pašaukti ran
govą pašalinti pavojui. Blogiau
sia vieta — netoli altoriaus, kur 
teko nuimti jau bepuolantį tinką 
nuo beveik viso viršutinio bal
kio.

— Šv. Kazimiero klebonijoje 
šeimininkauja D. Girdauskienė 
nuo liepos 15 iki 30 d.

— Šv. Onos dr-jos šventė bus 
liepos 26 d. Mišios už gyvas ir 
mirusias-nares bus aukojamos 8 
v. r.

— Parapijai aukojo: Br. Dap
kus ir J. Aleksandravičius $10.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava — $130.55. K.J.G.

EXPO 67 SUSISIEKIMAS
Traukiniai
Montrealio miestas daug pasi

darbavo parodos susisiekimo 
problemoms išspręsti. Devynis 
mėnesius prieš parodos atidary
mą buvo baigtas puikus Mont
realio požeminių traukinių tink
las. Požeminių traukinių visa 
techninė informacija, konstruk
cijos metodai ir prityrę specia
listai buvo gauti iš Paryžiaus. 
Šis traukinys, taip kaip iš Pary
žiaus, važiuoja ant guminių ratų. 
Geriausia ir ekonomiškiausia yra 
palikti savo mašiną kurioje nors 
Montrealio dalyje prie požemi
nio traukinio linijos, iš kur be 
jokių sunkumų ir tik su vienu 
persedimu galima nuvykti į pa 
čią parodą. Susitaupo ir laikas, 
nes požeminiam traukiniui nė
ra nei judėjimo šviesų nei ma
šinų susikimšimo.

Pačioje parodos aikštėje pa
grindines dalis galima pasiekti 
iškeltu ekspresiniu traukiniu. 
Tai patogus ir greitas traukinys. 
Be šio pagrindinio traukinio yra 
kiti traukiniai, mažesnio greičio, 
gaminti Šveicarijoje ir pilnai 
automatiški. Viena linija nau
doja tokius pačius vagonėlius,

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS 

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique) 
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120
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: 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. ’
> "Lito", Aušros Vartų parapijos ir kiosko adresas: 

1465 De Seve St., Cote St. Paul, Montreal 20, Que. '

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355
S-tos "Lite" nr. 752D

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

— Rinkliavos: liepos 2 — 
$230; liepos 9 — $216. Nuošir
džiai dėkojame.

— Aukojo bažnyčios fondui: 
$20 P. Markauskas, $5 M. Šku- 
dienė.

— Sveikiname H. Vaskelytę, 
sukūrusią šeimą su J. Y. Har
vey.

— T. G. Kijauskas, SJ, išvy
ko į Baltijos stovyklą. Ateiti
ninkų ruošiamoje stovykloje da
lyvaus apie 50 berniukų ir mer
gaičių iš Montrealio, Otavos ir 
apylinkių.

— Parapijoje lankėsi svečiai: 
kun. V. Dabušis, kun. S. Raila, 
kan. F. Kapočius, T. J. Vaišnvs, 
S.J.

— Sveikiname visus lietuvius, 
atvykstančius į Montrealį. Lin
kime Dievo palaimos kelionėje. 
Visiems parapijiečiams linkime 
gerų vasaros atostogų.

MONTREALIO LIETUVIU 
AKADEMINIO SAMBŪRIO ini
ciatyva š.m. birželio 22 d. Mont
realio dienraščiuose “The Ga
zette”, “Montreal Star”. Le De
voir” ir “La Presse” buvo at
spausdinti straipsniai “Lithua
nia Is An Occupied Country” ir 
“Appel Pour La Liberte De La 
Lithuanie” Sambūris kreipiasi į 
Jus, prašydamas paramos 
straipsnių atspausdinimo išlai
doms padengti. Čekius prašome 
rašyti MLAS Informacijos Fon
do vardu ir siusti tiesiai banke
liui “Litas” šiuo adresu: 1465 
De Seve St., Montreal 20. P.Q.

Pasaulinės parodos Kubos pa
viljone surengtame priėmime sa
vo palydovus gerokai apkoliojo 
sovietinio Uzbekistano “prezi
dentė” Jadgar Nasridinova, kuri 
taipgi yra maskvinio augščiausio- 
jo sovieto prezidiumo vicepirmi
ninkė. Kubiečiai jai įteikė dova
ną — gražų indą daržovių miši
niui. J. Nasridinova kreipėsi į sa
vo palydovus, reikalaudama iš 
anksto paruoštos dovanos kubie
čiams, bet šie ją buvo užmiršę 
pasiimti. Ji tuojau pat paleido 
liežuvį į darbą ir nuėjo prie bare 
“nervų nuraminti”.
IŠNUOMOJAMI Į EXPO atvykstan- 
tiems kambariai prieinamom kainom. 
E. Navikėnienė, 5005 Bossuet St., 
Montreal 5, Que. Telef. 259-4498. 1 
parodą nuvažiuoti užtrukna 25-30 min.

kaip pasaulinėje parodoje. Lau- 
zanėje, kitos linijos naudoja kiek 
didesnius traukinėlius.

Laivai
Kas mėgsta keliauti vandeniu 

ir tam yra Įvairių motorinių lai
vų, o romantiškame vakare ga
lima kanalu plaukti Venecijos 
gondola. Kanalai ir vanduo la
bai gražūs ir daug prisideda 
prie bendro parodos grožio. La
bai idojni vandens susisiekimo 
priemonė yra laivas, vadinamas 
“Hovercraft”. Jis gali paimti 40 
žmonių ir važiuoja vandens pa
viršiumi, darydamas 60 mazgų 
per valandą. Kai greičiausi ke
leiviniai laivai neišvysto nė 30 
mazgų greičio, o daugumas tik 
apie 25, angliško išradimo “Ho
vercraft” reikia laikyti puikia 
susisiekimo priemone, šia prie
mone važiuojant nesijaučia nei 
vandens bangavimo, nei girdėti 
ratų bildėjimas.

Autobusas nr. 168 atveža ke
leivius prie pietinių parodos var
tų, o tiems, kurie ryžtasi važiuo
ti automobiliu, yra didelės au
tomobilių aikštės, kur ima $2.50 
už automobilį į dieną. E. P-tis




