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Paslėpta Lietuva
Šiuo metu vis daugiau žinių pasiekia mus apie tikrąją būklę 

Lietuvoje. Iš jų matyti, kad kraštas, nežiūrint sovietinės sistemos 
ir okupacinio režimo, rodo pažangos ženklų įvairiose srityse, ypač 
miestuose. Žinoma, toji reliatyvi pažanga tikrovėje nėra tokia, 
kokią vaizduoja sovietinė propaganda, kuri dalykus labai jau išpu
čia, visdėlto sunku būtų patikėti, kad kraštas per 27 metus nieko 
nebūtų padaręs arba visą laiką žengęs atgal. Ir jeigu Lietuva pa
darė pažangą, besikeldama iš II D. karo griuvėsių, tai ne sistemos, 
bet darbščių žmonių dėka. Tokie žmonės padaro savo, nežiūrint 
nė didžiausių sistemos varžtų bei stabdžių. Rusai giriasi tobula 
sovietine sistema, tačiau kviečius perka Kanadoje. Rusijoj sovie
tinė sistema įvesta prieš beveik 50 metų, o Lietuvoje — prieš 26 
metus, tačiau užsienio korespondentai pastebi, kad Lietuva yra 
padariusi didesnę pažangą. Antai kanadietis korespondentas A. R. 
Einfrank, nuvykęs Vilniun, parašė kanadiškame dienraštyje “The 
Telegram”: “Nors Lietuva yra sovietinės imperijos dalis ..., skir
tumas tarp sostinės Vilniaus ir Maskvos yra stebinantis. Žmonės 
čia (Vilniuje) geriau valgo ir rėdosi.” “Tasai Lietuvos pažangumas 
didele dalimi (much of Lithuanian’s success) aiškintinas tuo, kad 
lietuviai sugebėjo pakilti (triumph) virš žiaurios politiškai ekono
minės sistemos, rusų užkartos.” Taigi, visa tai vyksta nežiūrint 
smaugiančios sistemos, ypač jaučiamos žemės ūkyje, kur pažanga 
labai menka arba jos visai nėra.

, ★ * *
Jeigu tad lietuviai sugebėjo padaryti pažangą įvairiose srity

se, nežiūrint slegiančios sistemos ir maskvinės vergijos, neabejo
tinai didesnę pažangą jie būtų padarę geresnėje sistemoje ir vi
siškoje laisvėje. Jei ne karai ir okupacijos, jei ne prailgusi sovie
tinė rusų vergija, šiandieną Lietuva būtų viena pažangiausių Eu
ropos valstybių. Tada ir prof. K. Pakštas, skelbęs šūkį “pasukime 
laikrodį 100 metų priekin”, žvelgdamas į Lietuvos nueitą kelią, 
galėtų su pagrindu didžiuotis. Deja, dar nėra kuo pilna prasme 
didžiuotis, nes tikrasis Lietuvos pajėgumas toli gražu nebuvo iš
naudotas. Dinamiškoji nepriklausomos Lietuvos kūryba, prasidė
jusi 1918 metais, buvo 1940 m. sovietinės okupacijos ne tik su
stabdyta, bet ir gerokai apgriauta. Daugybė lietuviškų talentų dėl 
sovietinio teroro turėjo pasitraukti iš gimtojo krašto ir įsijung
ti į kitų kraštų gyvenimą. Jeigu šiandieną būtų įmanoma sutelkti 
viso pasaulio lietuvių pajėgas Lietuvoje, ir tai laisvoje bei nepri
klausomoje, mūsų kraštas sužibėtų tikruoju veidu. Tada išryškė
tų Lietuvos pajėgumas visose srityse. Dabar, deja, lietuviškos pa
jėgos yra išblaškytos. Lietuvoje likę tautiečiai daro ką gali esa
mose sąlygose, o daugybė geriausių pajėgų išeivijoje negali pa
naudoti savo talentų Lietuvai. Ir kas kaltas? Aišku, “vyresnysis 
brolis” rusas. Jis su savo ginkluota armija uždarė Lietuvą kalė- 
jiman, kurį pavadino “išlaisvinimu”.

★ ★ ★
Kad Lietuva yra tikroje nelaisvėje, ryškiai matyti iš pasauli

nės parodos Montrealyje, kuri visiems prieinama. Joje yra daug 
dalykų iš Lietuvos — mašinų, statulų, vitražų, paveikslų, knygų ir 
t.t., tačiau retas lankytojas gali pastebėti, kad tai lietuvių kūriniai 
ar gaminiai. Ryškiausias pavyzdys — dail. J. Mikėno skulptūra 
“Pirmosios kregždės”. Autoriaus pavardė taip surusinta ir iškreip
ta. kad nei lietuvis, iš anksto nežinodamas, negali atspėti, jog tai 
lietuvio kūrinys. Be to, pažymėta, kad tai Maskvos kultūros mu- 
zėjaus nuosavybė. Panašiai yra ir su kitais eksponatais. Iš to aiš
kėja, kad Lietuva yra paslėpta sovietiniame glėbyje. Tai pastebė
jo net patys lietuvių komunistų vadai. Esą daug žmonių, lankan
čių sovietinį paviljoną, “praeina pro šalį”, nepastebėdami lietu
vių eksponatų. Kaikurie paragino vadovus, tarnaujančius sovietu 
paviljone, sudaryti lietuvių grupes ir joms specialiai parodyti iš 
Lietuvos atgabentus eksponatus. Bet tai menka paguoda, nes ne
lietuvių dėmesio į tuos dalykus niekas neatkreipia — viskas eina 
ruso garbei ir galybei didinti. Žmonių masės, lankančios pavil
joną, mato, kad paviljonas yra “Russian”, kad viskas jame yra 
rusiška. Lietuva jiems yra paslėpta. Iš jos atvykę tautiečiai di
džiuojasi padaryta savo pažanga, kalba apie ją lietuviams išei
viams, bet užmiršta, kad visa tai lieka pridengta nuo plačiųjų 
masių, kad viską paglemžia Maskva. Taip yra sovietiniame pavil- 
ione. taip vra ir Lietuvoje: lietuvio naudą rusas gaudo.

Pan-American sportinių žaidynių atidarymo metu Winnipege 22 m. amžiaus Manitobos universi
teto studentas Lee Southern, Kanados 300 metrų bėgimo čempijonas, Įneša olimpinę ugnį Į sporto 
stadijoną, stebint 20.000 žmonių. Nuotr. "3 m. Company"

Maskva apšepusi/ Lietuva žėri

KREPŠININKŲ IŠVYKA
Sovietų Sąjungai šiek tiek 

pravėrus geležinę uždangą, pra
sidėjo laisvųjų lietuvių priva
tus asmeninis bendravimas su 
savo artimaisiais okupuotoje 
Lietuvoje. Sovietų Sąjunga, iš
naudodama visas priemones ir 
progas Lietuvos valstybės tęsti
numui sunaikinti ir Lietuvos 
aneksijos tarptautiniam pripaži
nimui išgauti, siekia, kad ir lais
vojo lietuvio bendravimas su sa
vo pavergtu broliu vestų nors į 
faktini susigyvenimą su dabar
tine Lietuvos padėtimi ir tuo bū
du netiesiogiai talkintų toms 
okupanto pastangoms.

1966 m. sausio 22 ir 23 d. 
Klevelande sušauktoji veiksnių 
konferencija, atkreipusi rimtą 
dėmėsi į tas okupanto užmačias, 
bet. pripažindama ryšio su tau
tos kamienu nepaprastą reikš
me. nutarė ir pareiškė:

Tautinė drausmė reikalauja, 
kad tol. kol Sovietu Rusija lai
kys Lietuva okupuota ir pavers
ta Sovietu Sąjungos dalimi, lais
vieji lietuviai ribotųsi privačiu 
bendravimu.

Visas Lietuvos gyvenimas yra 
susovietintas ir valdomas iš 
Maskvos. Visos okupuotoje Lie
tuvoje įsteigtos organizacijos 
yra tik Maskvos ištaigu bei or
ganizacijų padaliniai. Taigi bend
ravimas su okunuotoj Lietuvoj 
esančiomis institucijomis bei or
ganizacijomis nėra bendravimas 
su pavergta tauta, o talkinimas 
okupantui griauti Lietuvos vals- 
tvbės tęstinumą bei silpninti mū
sų laisvės kovos ryžta.

Numatomoj Amerikos lietu
viu krepšininku išvvka i Lietu
va š.m. rugniūčio-rugsėjo mėn. 
išeina iš privataus bendravimo ir 
pereina i santykiavimą su oku
pantu. nes.

1. išvyką organizuoja ne pri
vačių asmenų grupė, kaip ne
teisingai teigia organizatoriai, o 
American Lithuanian Sports and 
Cultural Committee. Inc., taigi 
laisvųjų lietuvių organizacija, 
specialiai šiam reikalui įkurta 
ir net inkorporuota:

2. išvykos dalyviai būsią Lie
tuvos Krepšinio Federacijos sve
čiai. — neteisingai teigia orga
nizatoriai: savarankiškos Lietu
vos Krepšinio Federacijos oku
puotoje Lietuvoje nėra, o yra 
tik vad. LTSR krepšinio Fede
racija. atitinkamos Sovietu Są
jungos organizacijos padalinys, 
taigi jie bus Sovietų Sąjungos 
organizacijos svečiai:

3. išvykos organizatoriai savo 
privačiame ir slaptame rašte ne
dviprasmiškai teigia, kad

a. paskutiniais dvejais metais 
sovietinės įstaigos (Soviets) reiš
kiančios norą kviesti Vakaruose 
gyvenančius lietuvius aplankyti 
krašta:

b. formalus kvietimas gautas 
iš “Lietuvos Krepšinio Federa
cijos” taigi iš sovietinės sporto 
organizacijos padalinio:

c. Sovietu Sąjungos ambasa
da Vašingtone pažadėjusi išduo
ti vizas tokiai kelionei.

Vvriausias Lietuvos Išlaisvini, 
mo Komitetas, kreipdamas lietu
viu visuomenės dėmėsi i čia iš
dėstytus faktus, pareiškia, kad 
šios rūšies išvykų negalima lai
kyti privačiu laisvojo lietuvio 
bendravimu su savo pavergtuo
ju broliu. Tai yra ryškus lais
vu in lietuviu organizacijos san- 
fvkiavimas su okupacinėmis ins
titucijomis bei organizacijomis, 
sudarąs nesklandumų Lietuvos 
laisvės kovoje.

Vvriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Įsidėmėtinas kanadiečio korespondento straipsnis didžiojoj spaudoj
Stalino posėdžius Jaltos konfe
rencijoje, Lietuvą pardavusius 
sovietams.

Baimė nėra dingusi
Kalbėdamas api£ Lietuvos da

bartį, A. R. Einfrank sakosi bu
vęs nustebintas didžiausio kon
trasto tarp Maskvos ir Vilniaus. 
Žmonės čia gražiau apsirengę, 
geriau maitinami, jų veiduose 
matoma mažesnė “didžiojo bro
lio” baimė nei Maskvoje. Vil
nius tebėra Vakarų pasaulio da
lis, nes ir patys rusai Lietuvą 
vadina vakarietišku kraštu. Lie
tuvos laimėjimu laikytinas lietu
vių sugebėjimas tvarkytis su ru
sų jiems užkrauta politine ir 
ekonomine sistema, prieš kurią 
kartais pasisako netgi ir vieti
nė kompartija, švelniais žodžiais 
smerkdama rusiškąjį primityviš
kumą. Vilniaus ir Lietuvos gy
ventojai nėra visiškai užmiršę 
baimės jausmo. Jie bijo, kad vėl 
gali grįžti Stalino represijų lai
kai, baiminasi, kad Lietuva ga
li būti rusų suvirškinta kultū
riniu ir ekonominiu atžvilgiu. 
A. R. Einfrank susidarė įspū
dį, kad rusų kalbai duodama 
pirmavimo teisė, nors prieš šį 
posūkį kovoja visi lietuviai, 
įskaitant ir lietuviškosios kom
partijos narius. Oficialių parei
gūnų duomenimis. Lietuvoje tė
ra 17% gyventojų, atvykusių iš 
kitų sovietinių respublikų, bet 
Vilniuje jaučiamas susirūpini
mas ir šiuo klausimu, nes jų 
didžioji dalis yra ten įsikūrusi.

Didesnė pažanga
A. R. Einfrank girdėjo skun

dą. kad Lietuvos geriausi gami
niai išvežami į Rusiją, tačiau jis 
jo nelaiko svarbiu. Lietuvos 
ekonominė gerovė yra žymiai 
augštesniame laipsnyje, negu 
kitose sovietinėse respublikose. 
Šį faktą netgi mėgina dangsty
ti vietinė kompartija, nenorėda
ma erzinti Maskvos. Lietuva, 
kaip ir kitos respublikos, val
doma vienos partijos sistemos, 
kuri Lietuvoje visdėlto esanti 
šiek tiek švelnesnė. Čia netgi 
kalbama, kad rinkimuose reikė
tų išstatyti du kandidatų sąra
šus. Tiesa, jie abu būtų komu
nistu, bet žmonės turėtu šioki* — * * tokį pasirinkimą. Tokių planų 
įgyvedinimui ir aplamai di
desniam liberališkumui reikia 
Maskvos sutikimo, kuri galbūt 
galėtu parūpinti Kanados. Pran
cūzuos. Britanijos. JAV bei ki
tu Vakaru pasaulio valstybių 
diplomatinis spaudimas.

Diplomatinis pripažinimas
A. R. Einfrank teigimu, trys 

milijonai Lietuvos gyventojai 
nerodo didesnio dėmesio tarp 
Maskvos ir Londono vykstan
čioms deryboms dėl Lietuvos 
aukso, bet jie norėtų, kad da
bartinė Lietuva susilauktu dip
lomatinio pripažinimo. To šie-

Priešatostoginio “TŽ” nr. sky
riuje “Pavergtoje tėvynėje” jau 
buvo rašyta, kad Vilniuje lankė
si užsienio laikraščių korespon
dentai iš Maskvos. Jų tarpe buvo 
ir torontiškio dienraščio “The 
Telegram” atstovas Maskvoje 
Aaron R. Einfrank, prieš porą 
mėnesių pakeitęs savo kolegą 
Peter Worthington, su kurio ra
šiniais skaitytojai jau nekartą 
buvo supažindinti “TŽ” pusla
piuose. Užsieniečiams laikrašti
ninkams buvo leista dalyvauti 
sovietinę Spalio revoliuciją gar
binusioje liaudies meno ir spor
to šventėje, o liepos 4 d. jiems 
buvo surengta spaudos konferen
cija vadinamoje užsienio reika
lų ministerijoje, kur i klausimus 
atsakinėjo iš Montrealio grižusi 
“užsienio reikalų ministerė” L. 
Diržinskaitė-Piliušenka, kultūri
nių ryšių valdybos pirm. R. Pet
rauskas, valstybinės plano komi
sijos skyriaus viršininkas P. Kiu- 
beris, švietimo valdybos viršinin
kas V. Liutikas, kultūros minis- 
terio pavaduotojas V. Jakelaitis, 
žemės ūkio ekonomikos instituto 
direktorius B. Poškus, ekonomi
kos instituto direktorius K. Meš
kauskas ir istorijos instituto di
rektoriaus pavaduotojas J. Jur
ginis.

Laisvė, bet nevisiems
“The Telegram” liepos 24 d. 

laidoje A. R. Einfrank paskelbė 
ilgą rašinį “Maskvos apšepu
siam fone Lietuva žėri”, kuris 
pradedamas reikšmingais žo
džiais: “Vilnius. Lietuva. Dabar
tinio pasaulio ironija tenka lai
kyti faktą, kad Lietuva bei ki
ti sovietinio bloko kraštai neturi 
nepriklausomybės ir nėra Jung
tiniu Tautų nariai...” A. R. 
Einfrank. anksčiau buvęs “The 
Telegram"korespondentu Jung
tinėse Tautose, sakosi jau tada 
pastebėjęs dvigubą šios organi
zacijos pareigūnų diplomatini 
standarta: jie reikalaudavę lais
vės Afrikos ir Azijos kraštams, 
o Lietuva ir Rvtu Europa nesi
domėdavę. Kai būdavo demonst
ruojama už pavergtuiu R. Eu
ropos kraštu laisve. JT pareigū
nu veiduose salėdavai matyti 
nemalonu susijaudinimą.

Kas kaltas?
A. R. Einfrank dėl Lietuvos. 

Latvijos ir Estijos sovietinės 
okupacijos nekaltina Jungtiniu 
Tautu, nes tikroji kaltė glūdi 
didžiųjų valstvbiu politiniame 
žaidime. Jau XVIII š. lietuviu 
tauta, nasižvmėjusi savarankiš
kumu ir savita kultūra, buvo 
nrarvta carinės Rusijos imoeri- 
ios. Nenriklausomvbe Lietuva 
atgavo I. D. karo nabaigoie ir 
ia išsaugoto iki 1940 m. Lietu
vos ir Raitijos kraštu dabartinės 
tragedijos pagrindine priežas
timi kanadietis žurnalistas laiko 
Hitlerio ir Stalino na k ta. F. D. 
Roosevelto. W. Churchillio ir

kta ne tik Maskva, bet ir Vil
nius. A. R. Einfrank sutinka, 
kad Lietuva, nors ir turėdama 
taip vadinamą “užsienio reika
lų ministeriją”, neatgaus pilnos 
nepriklausomybės be trečiojo 
pasaulinio karo, kurio niekas 
nenori. Ryšių su Maskva jai ne
įmanoma nutraukti, tačiau dip
lomatinis pripažinimas, galimas 
dalykas, Vakarų valstybėms su
darytų progą iškovoti Lietuvai 
didesnę savivaldą. Kremlius vi
sada stengėsi sudaryti įspūdį, 
kad Sovietų Sąjunga yra daugia
tautė valstybė, kurioje kiekvie
na tauta turi laisvo apsisprendi
mo teisę. Jeigu Vakarų pasau
lis šį sovietų teigimą priimtų už 
tikrą pinigą, derybose su Mask
va jis galėtų kovoti už Lietu
vos teises. Diplomatiniai ryšiai 
tarp Vilniaus ir Vakarų valsty
bių Lietuvą suartintų su Vaka
rų pasauliu, Lietuvoje gyvenan
čius lietuvius su milijonu tau
tiečių išeivijoje. A. R. Einfrank 
atskleidžia ir antrąją dilemos 
pusę. Užmezgus diplomatinius 
ryšius su Vilniumi, labai gali
mas dalykas, Maskva nieko ne
norėtų girdėti apie didesnę sa
vivaldą Lietuvai, nes jos taria
masis “laisvas” apsisprendimas 
jau būtų susilaukęs tarptautinio 
pripažinimo.

Dėmesio Lietuvai
Rašinį A. R. Einfrank užbai

gia šiais žodžiais: “Dilema iš 
tikrųjų yra sunki. Praeityje įvai
rūs “paktai” ignoravo Lietuvą 
ir jos gyventojus. Dabargi bū
tų laikas šiai tautai parodyti 
atitinkamą dėmesį, nors jo galu
tiniai rezultatai galbūt Lietuvai 
nesuteiktų pilnos nepriklauso
mybės. kurios jai. sakoma, nori 
Vakarai.”

Ilgą ir nuoširdų “The Tele
gram” korespondento A. R. Ein
frank rašinį puošia didžiulė mo
dernaus pastato nuotrauka su 
parašu: “Vilniaus naktinis klu
bas. Nenuostabu, kad rusai Lie
tuvą vadina vakarietiška.” Čia 
kanadietis žurnalistas padarė 
vienintele klaidą, nes nuotrau
koje užfiksuotas- ne Vilniaus 
naktinis klubas, o Palangoje 
esanti moderni kavinė “Vasara”.

V. Kst.

A. A. ERNESTAS
Prancūzijoj š.m. liepos 24 d. 

Aix-les-Bains mirė žymus nepri
klausomos Lietuvos valstybinin
kas Ernestas Galvanauskas, su
laukęs beveik 85 m. amžiaus. 
Laidotuvėse dalyvavo jo brolis 
Gediminas Galva-Galvanauskas 
iš Čikagos ir nedidelis būrelis 
lietuvių. Pastaruoju metu Ve
lionis turėjo pakelti sunkią ope
raciją, bet kaip reikiant neatsi
gavo. Kurį laiką, savo žmonos 
globojamas, savo gyvybę palai
kė vaistais. Rašyti jam buvo la
bai sunku, o skaityti, sekti spau
dos jau nebegalėjo ir turėjo pa
sitenkinti radijo žiniomis. Jo 
atmintis buvo pastaruoju metu 
nusilpusi, tačiau V. Alseikai pa
vyko jį 9 mėnesius prieš mirtį 
aplankyti ir jo pasakojamus at
siminimus įrašyti magnetofono 
juostom Numatoma tuos atsimi
nimus paruošti spaudai.

Velionis gimė 1882 m. Zizonių 
k.. Vabalninko valse.. Panevėžio 
apskr. Baigė Mintaujos gimna
ziją. Petrapilio kalnų institutą. 
Belgijoje — kalnų inžineriją. 
Nuo pat jaunystės reiškėsi tauti- 
niuose-visuomeniniuose lietuvių 
sąjūdžiuose ir spaudoje. 1919 m. 
buvo paskirtas Lietuvos delega
cijos nariu taikos konferencijo
je Paryžiuje. Nuo tų pat metų

GALVANAUSKAS
pradėjo dalyvauti Lietuvos val
džioje kaip min. pirmininkas, 
pramonės, prekybos, užsienio 
reik. min. 19244927 m. buvo 
Lietuvos atstovu Londone, o nuo 
1928 m. Klaipėdos uosto valdy
bos pirm. Į valdžią grižo 1939 
m. ir bandė dar gelbėti Lietuvos 
finansus sovietams užėjus. Vė
liau pasitraukė į Vakarus ir gy
veno gana nuošaliai nuo išeivi
jos veiklos, nors ją sekė per 
spaudą.

A. a. Ernestas Galvanauskas, 
buvęs nepriklausomos Lietuvos 
premjeras

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIUS PAULIUS VI BUVO NUSKRIDĘS LĖKTUVU į 

TURKIJĄ APLANKYTI ORTODOKSŲ BENDRUOS PATRIAR
CHO ATĖNAGORO. Tai naujas popiežiaus mostas jieškant vieny
bės su ortodoksais po 900 metų. Paulius VI pirmą kartą susitiko 
su patriarchu Atenagoru 1964 m. Šventojoj Žemėj. Šiuo vizitu po
piežius tęsia pradėtą iniciatyvą krikščionijos vienybės linkme. Pat
riarchui Atenagorui jis įteikė pergamentą su įrašu, išreiškiančiu 
norą paskubinti abiejų Bendrijų susijungimą. Popiežius taipgi ap
lankė Efezo miestą, kur apaštalas Paulius yra gyvenęs ir skelbęs 
Evangeliją ir kur 431 m. įvyko trečioji visuotinė santaryba. Ten 
turėjo progos pasimelsti vadinamuose Marijos namuose, kur esą 
gyvenusi Išganytojo Motina Marija. Tai buvo religinis popiežiaus 
žygis, kurio metu jis turėjo po-> 
kalbi ir su Turkijos prezidentu 
bei vyriausybės nariais. Juos 
popiežius skatino būti tarpinin
kais tarp žydų ir arabų ir steng
tis sutaikinti abi puses.

Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle atliko ilgai ruoštą kelio
nę Kanadon. Savo vizitą jis pra
dėjo nuo Kvebeko provincijos ir 
turėjo jį užbaigti krašto sostinė
je Otavoje. Deja, įvyko kitaip. 
Savo viešose kalbose De Gaulle 
atvirai kėlė Kvebeko prancūzų 
separatistų idėjas ir kartą pa
naudojo net jų šūkį “Vive le 
Quebec libre!” Tai suerzino fe
deracinę vyriausybę, kurios 
premjeras L. B. Pearsonas pa
skelbė viešą pareiškimą, esą De 
Gaulle laikysena . nepriimtina 
Kanadai, nes ji yra laisva, kaip 
ir kiekviena jos provincija; čia 
nesą ko laisvinti. Kartu jis pri
minė, kad kanadiečiai jau ne
kartą dalyvavo Prancūzijos iš
laisvinime. Tai nepatiko svečiui, 
ir šis, nepasiekęs Otavos, išskri
do atgal Prancūzijon. De Gaul
le vizitas paliko nemalonias nuo
taikas Kanadoje ir atšaldė abie
jų kraštų santykius. Paryžius 
nepareiškė dėl De Gaulle išsi
šokimo jokio apgailestavimo, 
tiktai pastebėjo, kad Otava blo
gai supratusi svečio žodžius. Bet 
tai tik pasiteisinimas — visiems 
buvo tie žodžiai aiškūs.

Didžiausios Amerikos istorijoj 
negrų riaušės įvyko Detroite, 
kur 30% gyventojų yra negrai 
— 1.7 mil. Riaušių metu sunai
kinta turto už vieną bilijoną 
dolerių, žuvo 39 asmenys, šim
tai sužeistų, tūkstančiai suimtų. 
Riaušių malšinti buvo iškviesta 
federacinė kariuomenė. Detroi
tas atrodo kaip po bombardavi
mo. Prez. Johnsonas paskyrė 
komisiją tirti riaušių priežas
tims ir kaip jų išvengti.

Amerikiečių transportiniai lėk
tuvai atgabeno į JAV tris į Iz
raelio kariuomenės rankas pate

Lietuviška muzika per CBC radiją
Rugpjūčio 5, šį šeštadienį, 

nuo 4.30-5.30 v.p.p. CBC radi
jo prancūziškasis tinklas vėl 
duos lietuviškos muzikos valan
dą. Visi tautiečiai prašomi su
sidomėti šia programa, sužinoti 
vietinių stočių bangų ilgį ir pa
sekti transliaciją. Tai jau tre
čia lietuviškos muzikos valanda 
per CBC iš Montrealio vie ne
rių metų laikotarpyje. Ją gavo 
ir programą paruošė Aloyzas 
Stankevičius — Alain Stanke.

Kad ta valanda išsilaikytų ir to
liau. reikia klausytojų laiškų. 
Nuo jų priklausys tos programos 
ateitis. Rašyti: Mr. Alain Stan- 
ke. CBC. Montreal. P.Q.

Panašios radijo transliacijos 
nraeitvje buvo sėkmingos — jų 
klausė ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai. CBC vadovybė 
gavo gana daug laišku, kurie Ir 
naskatino ja tęsti pradėtas trans
liacijas. Tikimasi, kad ir ši karta 
tautiečiai atkreips dėmesį į mi
nėtą programą.

kusius sovietų MIG-21 naikin
tuvus. Dviem jau skraido ame
rikiečių lakūnai bandytojai Ed
wards karo aviacijos bazėje 
Kalifornijoje, o trečiąjį tiria 
Wright-Patterson karo aviaci
jos bazės laboratorijos Ohio 
valstijoje. MIG-21 yra greičiau
sias sovietų naikintuvas, su ku
riuo amerikiečių lakūnams ten
ka išbandyti jėgas Š. Vietna
mo padangėje. Izraelio vyriau
sybė taipgi leido amerikiečių 
specialistams ištirti sovietų 
priešlėktuvines SAM raketas^ 
kurios saugo Sov. Sąjungos pa
dangę nuo Uralo iki Ramiojo 
vandenyno. Susipažinus su jų 
elektroniniais įrenginiais, nebus 
sunku rasti atitinkamų priemo
nių jų efektingumui sumažinti. 
Tokiu atveju Sov. Sąjungai ga
li tekti pakeisti visą priešlėktu
vinės apsaugos sistemą.

Amerikiečių žvalgybos duo
menimis, Š. Vietname jau pa
stebimi pirmieji karinio nuo
vargio ženklai. Priešlėktuvinė 
artilerija gerokai sumažino ug
nį, nes jai turbūt pradeda trūk
ti sviedinių. Jų atsargas, matyt, 
gerokai yra palietęs amerikie
čių vykdomas bombardavimas. 
S. Vietnamo gyventojams mais
to norma sumažinta iki 3 un
cijų mėsos ir 22 svarų ryžių 
mėnesiui. -

Rumunijos kompartijos vadas 
Nicolai Ceausecu vėl šiaušiasi 
prieš Maskvą. Sovietų įspėtas 
nejieškoti perdaug artimų ry
šių su Vakarais, jis pareikala
vo. kad būtų panaikintos š. At
lanto ir Varšuvos sąjungos, ku
rios trukdo tokius ryšius. Jis 
taipgi pasisakė prieš dabartinę 
arabų kraštų politiką, primin
damas. kad Izraelis turi teisę 
egzistuoti.

Sovietų radijas ir televizija te
bekeikia Izraelį, spauda tebėra 
užversta propagandiniais raši
niais, kuriais eilinis skaityto
jas jau seniai nebetiki. Tai liu
dija Maskvoje plačiai pasklidę 
anekdotai. Vieną jų papasakojo 
“The Telegram” korespondentas 
Maskvoje A. R. Einfrank. Sako
ma. Egipto prez. A. G. Nasse- 
ris paskambinęs premjerui A. 
Kosyginui ir paprašęs atsiųsti 
tankų. A. Kosyginas jam atsa
kęs klausimu: “Ko daugiau rei
kia Izraeliui?”

Britanijos parlamentas 297: 
230 balsų santykiu patvirtino 
vyriausybės suplanuotą britų 
karinių jėgų atitraukimą iš Azi
jos, kuris bus įgyvendintas per 
sekančius aštuonerius metus.
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“Expo 67” nors trumpam mo
mentui atidarė geležinės uždan
gos vartus, ir mes galėjome su
sitikti daugiau savo tautiečių, 
iš pavergtos tėvynės. Vieni at
vyko kaip kultūrininkai-meni- 
ninkai, kiti kaip parodos tarnau
tojai, treti — rusiškos valdžios 
atstovai ir sekliai.

Kanados lietuviai galbūt nuo
širdžiausiai sutiko tėvynės me
nininkus, nes jie atvežė tėvy
nėje gimusį meno pasaulį, ku
rio mes ilgėjomės per 26 metus. 
Jų lūpomis išgirdome tautines 
dainas, pamatėme šokėjų, inst
rumentalistų ir styginio kvarte
to lietuviškus kūrinius. Gražios 
ir jaudinančios dainos buvo ga
bios solistės E. Saulevičiūtės, o 
solisto V. Daunoro su dideliu 
įsijautimu ir meile sudainuota 
“Lietuva brangi” perkėlė į bu
vusius laimingus nepriklauso
mybės laikus ir daugelį privertė 
giliai... susimąstyti.

Girdėjusiems menininkų kon
certus parodė, kad sovietinė 
vergija Lietuvai gyvybės dar ne
atėmė. Lietuva tebėra judina
ma lietuvių prabočių dvasios 
pavyzdžių, o jų gražaus tauti
nio susipratimo, sugyvenimo ir 
kovos aidai pasiekia ir vakarų 
pasaulį, kur randa ir mūsų jaut
rų pritarimą bei atsaką ...

Rusiškojo paviljono salėje 
jau nuo 10 vai. ryto minios tau
tiečių, laukiančių lietuvių me
no programos, kuri turi prasi
dėti tik 6 vai. vakare. Antro
sios gi grupės lietuviai — ru
siškosios valdžios atstovai ir 
sekliai nerimsta. Išvaikyti su 
policijos pagalba! Neklauso! Su
imti, nubausti be teismo, išsiųs
ti i Sibiro taigas! Deja, rusiškie
ji Įstatymai čia neveikia. Kana
da ir jos policija vadovaujasi 
demokratiniais įstatymais. Lie
tuviai lieka salėje ... Koncer
tas baigtas ... Išskyrus komu
nistus, visi sustoja... Himnas. 
Iš susijaudinusių krūtinių ver
žiasi tėvynės meilės, ilgesio ir 
susikaupimo žodžiai “Lietuva, 
Tėvyne mūsų”. Politrukų polkų 
plokštelės ir “kačių” muzika 
lietuviškos giesmės nesustab
do ...

Argi ne gėda lietuviškiesiems 
politiniams “viršininkams” ir 
sekliams, parsidavusiems Mask
vai ir vedusiems melo propa
gandą prieš savo gimtąjį kraš
tą ir brolius lietuvius? Matyti, 
kad lietuviškas kraujas ir pri
gimtis jiems jau nieko nebepa
sako. Jų idealas — Maskva, rub
lis, tai ir viskas. Be to, keletas 
jų į “Expo 67” atvyko jau su
teptomis rankomis nekaltų lie

Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas 
lietuviškoje JANSONU vasarvietės CAPE COD viloje 
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• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

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

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseaale St., Boston, Mass., 02124, USA. 
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONE — 
Cape Cod, Marija Jansonas.

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

FURNITURE LTB. 
PILNAS NAMU APSTATYMAS 

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS
Nemokamas Į namus pristatymas. 

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

Krautuves atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

tuvių krauju. Lietuviai tai gerai 
žino, be to, ir jie patys yra ap
rašę tėvynėje išleistose prisimi
nimų knygose.

O ką darome laisvojo pasaulio 
lietuviai? Ar pasimokėme iš mū
sų tautos nelaimės skaudžių įvy
kių, Deja, mažai. Krašto paver
gėjai mus kaltina, šmeižia, me
luoja ir net po keliasdešimt me
tų jieško mūsų tarpe “kaltinin
kų”. Mes tylime. Ar mes sure
gistravome mūsų krašto ir mū
sų laisvės kaltininkus, asmenis, 
susitepusius nekalto lietuvio 
krauju, kuriuos, jei dar bus 
gyvi, turėtų teisti nepriklau
somos Lietuvos teismas. Be 
to, jų gėdingi vardai būtų įam
žinti Lietuvos istorijos juoduo
se puslapiuose. Deja... tik pa
kalbame, paminime, spaudoje 
parašome (“TŽ”, “NL”,' “Drau
gas”). Ir taip praleidome jau 26 
metus. Reikalas svarbus ir la
bai skubus, nes jau gerokai pa
vėluotas. Daugelis svarbių liu
dininkų, nukentėjusių, mačiusių 
ir pergyvenusių dabartinių Lie
tuvos “valdytojų” padarytus 
žiaurumus ir skriaudas Lietu
vai bei pavieniams jos nariams 
jau iškeliavo i anapus. Daug 
dar svarbių ir gyvų liudininkų 
turime laisvame pasaulyje ir 
net tėvynėje, daug įdomios me
džiagos. dokumentų rasime pas 
pavienius tautiečius, mūsų tau
tiniuose ir kitų kraštų archy
vuose. Surinkti tą Įrodomąją 
medžiagą ir išleisti atskiru lei
diniu yra neatidėliotina ir šven
ta pareiga. Kitaip būtų nusikal
timas tautai ir jos istorijai. Taip 
pat turime turėti kaltės Įrody
mo medžiagą — kaltinamąjį 
aktą prieš mūsų tautos duobka
sius. dabar gyvenančius tėvynė
je ir talkinančius okupantui.

Tenka sveikinti VLIKą. nes. 
kaip matyti iš jo nutarimų, dar
bas jau pradėtas. Pradžiai me
džiagos turi iš Lietuvos Biblio
grafinės Tarnvbos JAV. Toliau 
turėtų įtraukti i darba PLB val
dyba. įvairiu kraštų LB valdy
bas bei paskirus asmenis. Dar
bas labai skubus ir didelis. Tikė
kime. kad VLIKas. visiems lais
vojo pasaulio ir tėvynės lietu
viams remiant, tą juodąją kny
gą išleis, švęsdami 50 metų su
kakti nuo Lietuvos nepriklauso- 
mvbės paskelbimo, galbūt ją jau 
tuksime.

Šis tikrų juodu faktų leidinys 
bus gėdos paminklas Maskvos 
tarnams lietuviams, atrems 
mums daromus įvairius prie
kaištus bei šmeižtus ir parodys 
pasauliui, kas parvežė Lietuvai 
kruvinus pančius.

GEDIMINAS GALVA

Dar neatsakyti klausimai
t

Per pastaruosius dvejus me
tus karas Vietname pareikalavo 
didesnių JAV įsipareigojimų, 
daugiau aukų, tačiau nesustipri
no laimėjimo vilčių. Eilė neat
sakytų klausimų slegia net ofi
cialaus optimizmo skelbėjus. Ka
ro laimėjimas slepiamas nežino
mybės horizonto. Kuriuo keliu 
eiti, kad šis kraštas išsaugotų 
jaunuolių gyvybes, sustabdytų 
ūkinį alinimą ir nepažeistų JAV- 
bių orumo? Kaip išeiti iš užbur
to rato, kad bešnekant apie Pie
tų Vietnamo demokratiją būtų 
palenkti krašto gyventojai kovo
ti prieš “laisvinimo” armiją, ku
ri sutapdinama su Vietkongu? 
Iš šių didžiųjų klausimų, lyg iš 
versmės, išplaukia gausybė ma
žųjų.

Prezidento rinkimai
Rugsėjo 3 d. įvyks prezidento 

rinkimai Pietų Vietname. Var
žybose dalyvauja 17 kandidatų, 
kurių 4 yra plačiau žinomi, bet 
nei vienas neturi autoriteto kraš
te. Gen. Nguejen Cao Ki, da
bartinis ministeris pirmininkas, 
yra labiau linkęs politikuoti, o 
ne karinius reikalus spręsti. Jo 
valdžia jau įkyrėjo ne tik kraš
to gyventojams, bet ir J. A. 
V-bėms, nes jis valdo pasitel
kęs būreli generolų, kitus i ša
lį stumdamas. Šiuo metu jis ėmė 
braukyti jam nepatinkančius 
kandidatus i prezidentus ir ne
paprastai Įkyriai save garsinti.

JAV Įstaigos nesutaria dėl 
karo išlaidų. Krašto apsaugos 
sekretoriaus pavaduotojo Robert 
N. Anthony nuomone, šiems 
biudžeto metams Vietnamo ka
rui vesti pakanka numatytų 21,8 
bil. dol., o kongreso ūkinės ko
misijos pirm. sen. William Prox- 
mire tvirtina, kad karo išlaidos 
sieksiančios 25 bil. dol. Iš kur 
šią sumą gauti? Kaip apdėti gy
ventojus naujais mokesčiais? 
Koki ryši karo išlaidos turi su 
infliacija ir kurių priemonių vy
riausybė imsis jai pristabdyti?

Daugiau amerikiečių?
Šiuo metu Pietų Vietname vra « v

460.000 karių. Prie jų pridėjus 
karo laivyną, transportą ir karo 
gamyboje dalyvaujančius turėsi
me tikslesnį karo dalyvių vaizdą. 
Prez. L. B. Johnsonas užtikrino 
patenkinsiąs kiekvieną gen. Wil
liam C. Westmorelando prašymą 
karui vesti. Spėliojama, kad po 
metų vien fronte kovosią 600.
000 — 700.000 amerikiečių ka
rių. Ar šis skaičius galės užtik
rinti karo laimėjimą? Šiuo me
tu reikia kariuomenės skaičių 
mažinti ar didinti Vietname? 
Ar JAV karinės vadovybės tak
tika ir strategija. Įskaitant ir Š. 
Vietnamo puolimą, atsiekė pa
čius didžiausius laimėjimus? Ar 
šiame kare bus išvengta bran
duolinių ginklų panaudojimo?

į Lietuvio akys Meksikos plotuose •
(Tęsinys iš pr. numerio)

Chapala ežero pakrantėmis
Kelias, vos išvažiavus iš Gua

dalajara miesto, veda per nedi
delius kalnus ir derlingus slė
nius. Keliolika mylių pavažiavę, 
pasiekiame Chapala ežero kran
tus. Tai didžiausias ežeras Meksi
koj, turis 53 mylias ilgio ir 17 
mylių pločio. Plentas rangosi 
visai pagal jo krantus, čia kil
damas augštyn, čia nusileisda
mas žemyn iki beveik ranka pa
siekiamo vandens. Pakrantėse 
prisiglaudę maži indėnų kaime
liai. Prie jų iškabinti džiūsta 
žvejų tinklai, kaikurie iki 300 
pėdų ilgio. Jais vietiniai gaudo 
vien tame ežere pagaunamą žu
vį “pescado blanco”. Šiuos spe
cialius tinklus indėnai nusimez- 
ga patys savo rankomis.

Aplink ežerą išsistatę keletas 
tokių kaimelių: Chapala. Ajijic 
ir Jocotepec. Ši sritis dėl švel
naus ir malonaus klimato (visus 
metus 70°) labai yra pamėgtas 
amerikiečių rašytojų, dailininkų 
ir kitu profesijų žmonių. Teko 
laikraščiuose skaityti, kad iš Či
kagos lietuviai atvyksta čia pra
leisti atostogų. Ežere gausu van
dens paukščių, kurie atskrenda 
iš tolimos šiaurės žiemoti. Ap
link ežerą auga tropikinė augme
nija.

Gerą valandą tenka važiuoti 
šio gana augštai kalnuose esan
čio didelio ežero pakrantėmis, 
kol pagaliau pasieki kitą sritį. 
Čia prasideda pušynais apaugę 
kalnai ir vis vešlūs slėniai. Kal
nų našlaitėse nedideli kaimeliai, 
kuriuose iš tolo matyti mūri
nės bažnvčios, daugiausia baro
kinio stiliaus, primenančios ru
siškas cerkves.

Pakelėse sutinkame milžiniš
kas bandas galviju, ganomų rai
tu piemenų. Vienoje vietoje su
tikome kaimene, susidedančią 

iš keleto tūkstančiu gaivu. 
Šitame kelio ruože, netoli Urua- 
pan miesto, yra pagarsėjęs jau- 

Kurios vietinio pobūdžio karo 
ribos? Ar šis karas nenuves į 
naujus karo židinius kituose 
pietrytinės Azijos kraštuose? 
Kokį atgarsį karo išplitimas ras 
Sov. Sąjungoje ir Kinijoje?

Taikos problema
Neseniai padarytame valsty

bės sekretoriaus Dean Rusk pa
reiškime skambėjo prieląida: J. 
A. V. siekia taikaus sambūvio 
su komunistiniais kraštais, ta
čiau kovos prieš jų pastangas įsi
galėti. Iš šio pareiškimo atrodo, 
kad JAV ir sovietai yra sutarę 
pasaulį pasidalinti. Kieno įtakos 
sričiai priklauso Vietnamas? Jei 
šios dvi valstybės ir susitartų 
dėl įtakos sričių, ar jau Viet
namo taikos klausimas būtų iš
spręstas? Šiais metais pradeda 
daugiau kištis Kinija. Šiaurės 
Vietnamas, nežiūrint didelio 
spaudimo ir orinio puolimo 
nuostolių, mažai paslinko taikos 
deryboms. Bent šiuo metu Ha
nojus neturi ko siūlyti Vašing- 
tonui, o Vašingtonas Hanojui 
taikos pasitarimams pradėti. At

Įsteigta Europos Laisvės Taryba
Ji intensyvins ir koordinuos kovų prieš komunizmų

Kaip yra žinoma, komunizmas 
ne vien stiprinasi jo pavergtuo
se kraštuose, bet visą laiką ren
giasi pavergimui ir likusio pa
saulio. Pastarojo tikslo besiek
damas, jis intensyvina savo veik
lą ir i ploti, ir i augšti.

Tai matydami, laisvųjų ir ko
munizmo pavergtųjų tautų vi
suomenininkai bei politikai pra
dėjo jieškoti naujų būdų ir prie
monių qe vien suintensyvinti 
prieškomunistinę veiklą, bet ją 
ir koordinuoti. Tam tikslui šio 
mėn. 1-3 dienomis Miunchene 
Įvyko Europos antikomunistinė 
konferencija. Joje dalyvavo pa
vieniai veikėjai ir tarptautinių 
organizacijų atstovai. Konferen
cija apsvarstė esamąją padėti ir 
Įsteigė Europos Laisvės Tarybą. 
Tikslas šios tarybos yra suin- 
terisyvinimas ir koordinavimas 
prieškomunistinės veiklos Euro
poje, rėmimas sovietiško impe
rializmo pavergtų tautų pastan
gų išsilaisvinti ir pan.

Konferencija sudarė Direkto
riją ir Informacijos komitetą- Į 
direktorija išrinkti: prezidentas 
— Ole Bjorn Kraft, buvęs Da
nijos užsienio reikalų ministras 
ir vicepirmininkas Europos Ta
ryboje ir Danijos parlamente; 
pirmininkais: Jaroslaw Steczko. 
buvęs TJkrainos ministras pir
mininkas ir dabartinis pirminin
kas Antibolševikinio Tautų Blo 
ko; Ivan Matteo Lombardo, bu
vęs prekybos ministras ir Itali
jos socialistinės partijos gene-

STASYS DALIUS

niausiąs vulkanas Paricutin, ku
ris šiuo metu yra nebeaktyvus. 
Kelias veda rytų linkme, kilda
mas augštyn per pušų miškus, 
kol pasiekiame Patzcuaro mies
tą su to pat vardo ežeru, kuris 
laikomas augščiausiu ežeru pa
saulyje, nes yra virš 7000 pėdų 
augštyje nuo jūros lygio. Aplink 
ežerą ir ežero salose matyti ma
žyčiai Taraskonų indėnų kaime
liai, kaikurie pasiekiami tik lai
veliu. Šie indėnai pasižymi savo 
Įvairiais rankų išdirbiniais ir 
pamėgimu švęsti vadinamas 
“fiestas”. Daugelis vietinių šo
kių, kurie paplitę po visą Meksi
ką. čia gavo pradžią. Ežero kran
tai, apsupti kalnų ir gražiai iš- 
sirangę, sudaro nepamirštamą 
vaizdą.

Per ši kalnuotą kraštą važiuo
jant tenka užsukti Į dideli Mo
relia miestą. Michoacan valsty
bės sostinę, turinčią virš 100.000 
gyventojų. Ji pasižymi senom 
koloninėm statybom, kad net 
dabar, statant naujus namus, 
prisitaikoma prie senojo stiliaus.

Išvažiavus iš Morelia, kelias 

PADĖKA ,
Šių metų gegužės 13 dieną j amžiną poilsio vietą buvo palydėta 

mūsų mylima motina, uošvė ir senelė
A t A

DOMICĖLĖ GUŽIENĖ
Nuoširdžiai dėkojame gerb. kleb. kun. prelatui J. Tadarauskui, 

kun. B. Pacevičiui. kun. J. Kuzmickiui už šv. Mišių atnašavimą ir 
visą bažnytinę patarnavimą, maldas koplyčioje ir palydėjimą velionės 
j Sv. Jono lietuvių kapines, Port Credit

Dėkojame dr. Onai Valaitienei už suteiktą rūpestingą pagalbą 
velionei ligoje.

Dėkojame karsto nešėjams, giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už pareikštą užuojautą, šv. Mišių aukas, gėles, vėlionės lankymą kop
lyčioje ir palydėjimą į kapines, už rūpestingą patarnavimą ir laido
tuvių tvarkymą.

Nuliūdę: sūnus Petras Gužas ir 
HAMILTON, ONT. dukra Emilija Surkienė su šeimomis

rodo, kad ir sovietai neturi 
staigmenų, išskyrus pajėgesnę 
ugnį į amerikiečius. Daugelis 
klausimų įstrigo nesulaukę at
sakymo. Kiti tapo mįslėmis, ku
rioms atspėti neturime pakan
kamai duomenų.

JAV įsivėlė karan ne vien 
amerikietiško pobūdžio demo
kratinei santvarkai Vietname 
Įgyvendinti bei vietnamiečių 
laisvei ginti. Tai žygis Įsigalėti 
Ramiojo vandenyno srityse. Ir 
sovietams rūpi ne “liaudies ko
va už laisvę”, bet dalinis Kini
jos apsupimas, siekiąs plotų, 
kurie praėjusiame šimtmetyje 
buvo atplėšti nuo Kinijos. Šia
me žaidime dar savo kortų ne
atidengė Kinija, kuri šiuo metu 
pergyvena neramumus, ūkini 
sunkmetį, nes kraštas neturįs 
žaliavų; pramonės ugdymo sri
tyje padarė pirmus žingsnius, 
tačiau pagrindini dėmesį nukrei
pė Į atominius ginklus. Tai ženk
las. kad ir Kinija ruošiasi tarti 
žodi apie savo Įtakos sritis, ypač 
pietryčių Azijoje. .

ralinis sekretorius, Atlantic 
Treaty Association vicepirminin
kas; nariais: Theodor Oberlaen- 
der — buvęs V. Vokietijos mi
nistras ištremtųjų, pabėgėlių ir 
nukentėjusių nuo karo reika
lams; John Graham — laikraš
čio Anglo-Ukrainian News vyr. 
redaktorius ir Didž. Britanijos 
darbiečių narys.

Į Informacijos komitetą iš
rinkti: pirmininku — ponia Su
zanne Labin, žinoma tarptauti
nė žurnalistė, apdovanota “Prix 
de la Libertė”. ir ekspertė Ry
tų Europos reikalams; nariai: ži
nomas ispanų veikėjas Marquis 
de Valdeiglesias ir buvęs Slova
kijos respubl. užsienio reikalų 
ministras prof. Ferdinand Dur- 
čansky. Į šią tarybą rengiasi Įsto
ti ir konferencijoje nedalyvavu
sios organizacijos, veikiančios 
prieš komunizmą.

Senatorius Wallace McCut
cheon. kandidatuojąs i konser
vatorių partijos vadus, yra pasi
ryžęs pasitraukti iš neveiksmin
go senato, kuri daugelis politi
nių komentatorių vadina politi
nių partijų turtingųjų rėmėjų se
nelių prieglauda. Savo kandida
tūrą sekantiems parlamento rin
kimams senatoriaus W. Cutche- 
on jau yra išstatęs York-Simcoe 
rinkiminėje apylinkėje.

vėl pradeda kilti dar augščiau 
Į kalnus, pasiekdamas augščiau- 
sioje vietoje virš 9000 pėdų. Au
tomobilis. kad ir tokioj augštu- 
moj gerai traukia be jokių sutri
kimų ir motoras vienodai burz
gia, pėda po pėdos kopdamas 
augštyn. Kelias veda posūkiais 
ir vingiais. Sakoma, reikia pa
daryti virš 300 vingių, kol užsi- 
kari ant tos pakilumos. Oras stai
giai pradeda atšalti, ir paskubo
mis turiu susijieškoti švarką. Be 
to pradedu justi kvėpavimo sun
kumą — per nosį negali stipriau 
oro papūsti — tuojau veržiasi 
kraujas. Smilkiniuose taipgi jau
čiamas neįprastas slėgimas. Kal
nų atmosfera prigriebia neįpra
tusi šiam slėgimui žmogų.

Vingiuojam ir vingiuojam pa
stoviai augštyn ir augštyn. Kai 
žvelgi i tolumas, matai, kad dar 
augštesnės kalnų viršūnės stie
biasi i dangų jau baltomis ke
purėmis padabintos. Pasiekus tą 
augštumą ir pervažiavus valsty
bini miško parką, kelias greit 
pradeda leistis žemyn medžiais 
apaugusiom pašlaitėm. Perkir
tus slėnyje upę. vėl tenka vin
guriuoti augštyn mažai apgyven
tais kalnu šonais. (Bus daugiau)
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PRANEŠIMAS IS VOKIETIJOS .

Vakarų Vokietijos pasiruošimas
J. KAIRYS

Kaip valstybinio gyvenimo is
torija ir praktika rodo, žmogaus 
bei asmens teisės ir jo saugu
mas yra daugiausia garantuotas 
tik demokratiniai besitvarkan
čiuose arba, kaip yra Įprasta sa
kyti, teisiniuose kraštuose. Dik
tatūrose viso to nebuvo ir nė
ra. Diktatūros ateina per lavo
nus ir ant jų laikosi. Šitie reži
mai buvo ir yra sutepti nekal
tųjų krauju, kančiomis ir ašaro
mis, nors kiekis kankintų, teis
tų, žudytų ir kitaip marintų ne 
visur vienodas. Bet užtat demo
kratinių valstybių funkcionavi
mas nėra tiek lankstus, kiek dik
tatūrų. Gi valstybės funkcijonavi- 
mo lankstumas yra reikalingas 
ypač nenormaliu metu — kilus 
karui ir pan. atvejais. Kad de
mokratijos galėtų tinkamai funk- 
cijonuoti ir pastaruoju atveju, 
jos apsirūpina iš anksto atitin
kamomis teisinėmis normomis, 
ypatingos padėties bei dar kitaip 
vadinamais įstatymais. V. Vokie
tija neturi dar tokio Įstatymo- O 
kad jis yra ir jai reikalingas, 
čia dviejų nuomonių negali bū
ti. V. Vokietija yra gerokai ap
supta komunistinių kraštų, kurie 
nuolat jai grasina, gerai pasiren
gę kariniai ir nuolat ginkluoja
si. Be to, grasintoju tarpe yra 
ir Maskva.

Tokio įstatymo projektas yra 
paruoštas prieš kelis metus. Bet 
pravedimas jo yra surištas su 
kai kurių vietų konstitucijos kei
timu. O jai pakeisti yra reika
linga kvalifikuota balsų daugu
ma parlamente. Gi Adenauerio 
ir Erhardo vyriausybės nebūtų 
galėjusios jos surinkti, nes jų 
kancleriavimo metu socialdemo
kratai buvo opozicijoje ir būtų 
balsavę prieš jų projektą. Gi po 
krikščioniškų grupių (ČDU ir 
CSU) jie buvo ir yra didžiau
sioji partija parlamente (Bun
destage). Dabar, esant jiems koa
licijoje su krikščionimis, šis 
klausimas bus lengviau išspręs
tas. Be to. ir dabartinis Įstatymo 
projektas yra paruoštas visos 
koalicijos. Todėl reikia manyti, 
kad už ji balsuos ir socialdemo
kratai. Jei ir ne visi jie balsuo
tų už Įstatymo priėmimą, vis- 
tiek. atrodo, jis praeis. Dabarti
nė opozicija Bundestage — lais
vieji demokratai — nėra skait
linga ir savo laikysena ji čia 
nenulems.

A t A mvlimai Mamvtei v v
URŠULEI GRINSKIENEI

mirus, mielą narę JONĘ VINGELIENĘ ir jos šeimą skaus
mo valandoje giliai užjaučiame —

Moksleivių ateitininkų 
tėvų komitetas

Mylimai Mamytei
URŠULEI GRINSKIENEI

mirus, jos dukrą JONĘ ir VITĄ VINGELIUS, taip pat 
dukrą LIDIJĄ ir sūnų JONĄ ir gimines giliai užjaučiame

Irena ir Petras Čiurliai

Mirus mielai Mamytei ir Senelei
a. a. URŠULEI GRINSKIENEI,

nuoširdžią užuojautą artimiesiems reiškia —
J. ir J. Vitkūnai
St. ir A. Posedeckiai 
Danutė Baltras

PADĖKA
A. a. ONA KAMINSKIENĖ, mūsų mylima Mama, mirė š.m. 

birželio 27 d., palaidota birželio 30 d.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jai suteikė paskutinį patar

navimą — palydėjo į amžiną poilsio vietą: kun. A. Sabui už gedulin
gas pamaldas, palydėjimą į kapines ir pasakytą pamokslą, Jurgiui 
Skardžiui už tartą atsisveikinimo žodį.

Dėkojame už šventais Mišias, aukotas už jos sielą, gėles, karsto 
nešėjams, už pareikštas užuojautas žodžiu, laišku ar per spaudą, už 
auką Lietuvių Fondui. Dėkojame visiems atsilankiusiems laidotuvėse 
ir padėjusioms vienokiu ar kitokiu būdu —
SAULT STE. MARIE. ONT. Liūdinti Kaminsku šeima

PADĖKA

Reiškiame gilią bei nuoširdžią padėką gausiai dalyvavusiems

A t A PRANO PŪKO LAIDOTUVĖSE.

Ypatingą padėką reiškiame kun. dr. J. Gutauskui ir kun. B. 
Pacevičiui, atvykusiam iš Londono, karsto nešėjams, taip pat daug 
visur padėjusiems Petrui Augaičiui. Baliui Seduikiui, Juozui Kėžinai- 
čiui ir visiems mieliems tautiečiams, užprašiusiems šv. Mišias, atsiun- 
tusiems gražias gėles karstui papuošti. Nuoširdi padėka Arlington 
Hotel savininkams už svečių vaišinimą laidotuvių metu. Dėkojame 
už užuojautas, pareikštas asmeniškai ir per spaudą. Dieve, visiems 
atlygink!

Nuliūdime dėkinga našlė
Pukienė, Viktoras Nemnra

DELHI, ONT. su šeima, artimieji ir giminės

Kas liečia dabartinį įstatymo 
projektą, tai, pagal vid. reik, 
ministro Lūckės pareiškimą, ja
me numatytat kad pavojaus pa
šalinimas turi būti greitas ir 
kad ši darbo sritis priklausys 
valstybės galios vykdytojams. O 
kad pats vykdymas būtų teisė
tas, jis turės būti kontroliuoja
mas ir parlamento, ir teismų. 
Be to, ypatingam metui suteikti 
įgaliojimai veikti turės baigtis 
tuoj, kai tik praeina reikalas-

Taigi, V. Vokietija ir pavo
jaus metu liks teisine valstybe. 
Gi kad ji tokia liktų ir lanks
čiau funkcijonuotų, yra numaty
tas bėdos parlamentas, suside
dąs iš 22 Bundestago parlamen
tarų ir 11 Federacijos narių. Bet 
šita institucija veiks tik tada, kai 
Bundestagui būtų sutrukdyta 
normaliai veikti.

Bėdos parlamentas leis metui 
pritaikytus potvarkius, kurie 
bus visiems privalomi.

Šiaip, kiek tenka spręsti iš mi
nėto ministro pareiškimo, įsta
tymo projektas yra labai libera
lus. Pvz., paliekama streiko tei
sė, susisiekimo bei susižinojimo 
laisvė ir kt. Žinoma, Įstatymo 
projekto svarstymo metu Bun
destage gali Įvykti jo pakeiti
mų, bet suminėti principai, at
rodo, tikrai pasiliks.

Apskritai tenka pasakyti, kad 
V. Vokietija, pamokyta nacional- 
socializmo ir dar tebemokoma 
komunizmo, bėdos metui jieško 
tokio sprendimo, kuris apsaugo
tų ją nuo kraštutinumų.

Prieš toki Įstatymą nuo seno 
yra pogrindy veikią komunistai 
ir jiems artimieji. Dar jo pro
jektas nebuvo parlamente, jau 
jie Įvairiomis progomis puldavo 
ji. Dabar jų puolimai padidės, 
kas duos medžiagos Maskvai kal
bėti apie nacizmą ir revanšizmą 
V. Vokietijoje, nors, atrodo, ir 
toki Įstatymą priėmus ir jam vei
kiant. V. Vokietijos pilietis bus 
dar šimteriopai laisvesnis nei 
diktatūrose bei pas komunistus 
jis yra normaliu metu.

Pasigirsta kalbų ir apie V. Vo
kietijos menką karini pasiren
gimą. apie civilinės apsaugos ne
buvimą ir kt. Kaip tyčia, pas
kutiniu metu karo reikalams iš
laidos yra net gerokai apkarpy
tos. o civiliu apsaugojimui ir ne
galvojama ką nors daryti. Skun
džiamasi lėšų trūkumu-



Tūkstančiai sportininkų kovos įkarštyje
f

Mūsų bendradarbio pranešimas iš Pan-Amerikos 
sporto žaidynių Winnipege
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Ir sendraugiai jaunimo stovyklon...
“Winnipegiečiai pamišę kaip šeš

kai” — buvo girdėti pastabos iš pub
likos, susirinkusios Winnipego spor
to stadijone į iškilmingą penktųjų 
Pan-American sporto žaidynių atida
rymą. Po savaitę laiko užsitęsusių 
90° karščių sekmadienį, liepos 24 
d., dar atidarymo programai nepra
sidėjus, ėmė lietus pilti kaip iš ki
biro. Peršlapus 20.000 žmonių minia 
nesigailėjo ovacijų; juo smarkiau 
lijo, juo daugiau plojo.

Trimitai ir choras
Programa prasidėjo su trimitų mu

zika ir 300 balsų choru, šimtams vė
liavų plazdant ir kariškiems orkest
rams palydint, pasirodė įvairūs ka
riuomenės daliniai su precizišku žy
giavimu. Populiaresnes muzikos me
lodijas publika lydėjo dainomis.

šios šventės atidaryti iš Anglijos 
atskrido kunigaikštis Pilypas, kara
lienės vyras. Jam įvažiuojant į sta
dioną atvirame automobilyje, pradė
jo labai smarkiai lyti. Visdėlto jis, 
kaip senas jūrininkas, mojavo skry
bėle, o jo batus automobilyje buvo 
apsėmęs vanduo. Kituose automobi
liuose važiavo Kanados min. pirm. 
L. B. Pearsonas, Manitobos premje
ras D. Roblinas, Winnipego burmist
ras S. Juba, šių žaidynių pirminin
kas ir jo padėjėjai.

Įspūdingas paradas
Suėjus jiems, į paruoštas garbės 

vietas, prasidėjo sportininkų para
das. Pirmieji žygiavo argentiniečiai, 
po jų sekė kiti alfabetine tvarka, o 
paskutiniai įžygiavo, publikai ypatin
gai garsiai plojant, kanadiečiai. Nors 
ir apsiniaukusią dieną, labai gražiai 
atrodė JAV sportininkai (400). Ku
biečiai (218). praeidami pro prezi
diumą. vienu mostu ištraukė iš švar
kų kišeniukų 218 kanadietiškų vėlia
vėlių ir tuo sukėlė publikoje milži
niškas ovacijas. Taip pat gražiai at
rodė kanadiečiai su mėlynais švar
kais. pilkomis kelnėmis ir baltomis 
skrybėlėmis. Kanadiečiai kairėse 
rankose nešėsi gražiai suvyniotus 
plastikinius lietpalčius, kurių nerei
kėjo panaudoti, nes jiems tik įėjus 
aikštėn lietus nustojo ir daugiau ne
belijo.

Amerikiečiai ir kubiečiai
Per pirmąją — muzikinę progra

mos dalį — visi sportininkai buvo 
grupėmis susėdę šalia esančioje už
dengtoje sporto arenoje Jie dainavo 
Įvairias dainas. Įtampa kiek pakilo, 
kai kubiečiai uždainavo savo populia
rią dainą “Mes išlaikysime Kubą 
laisvą”, o amerikiečiai pradėjo gar
siai prieštarauti. Tada meksikiečiai 
pradėjo smarkiai ploti ir užvedė ki
tą dainą. Iš arenos sportininkai žy
giavo į stadijoną per didžiulį rau
doną kilimą, kuris neužilgo plaukė 
lietaus vandenyje. Parade kai kurie 
sportininkai nedalyvavo, todėl išsiri
kiavusių buvo tik 2.400. Nors ir per
šlapę. visi buvo labai geroje nuo
taikoje. Daugiausia buvo amerikie
čių — 400, kai tuo tarpu iš Bolivi
jos tik du sportininkai ir keturi at
stovai, o iš Kosta Rikos ir Nikarag
vos — tik po vieną.

Olimpinė ugnis
Po trumpų W. C. Riley. V Pan- 

Am žaidynių pirmininko ir gen. Jo
se de J. Clark — Pan-Am organiza
cijos pirmininko kalbų kunigaikštis 
Pilypas oficialiai atidarė žaidynes.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ PARA
DAS. Liepos 15 d. popietę nemaža 
Čikagos tautinių grupių dalyvavo Pa
vergtųjų Tautų parade, kuriuo buvo 
pradėta Pavergtųjų Tautų Savaitė, 
kiekvienais metais liepos viduryje mi
nima JAV-se. Kaip skelbia amerikie
čių spauda,, šiame parade žygiavo 
apie 10.000. Lietuvių čia galėjo būti 
apie 1.000, tačiau dauguma buvo ne- 
uniformuoti. Kiek Įdomiau buvo pa
rengtas vienas vežimas, vaizduojąs 
kenčiančią Lietuvą. Jame važiavo 3 
lietuvaitės: L. Buivydaitė, Z. Num- 
gaudaitė ir A. Balčiauskaitė.

Ar nebūtų geriau vietoje kiekybės 
pasistengti duoti kokybe. Lietuvių 
Čikagoje yra nemaža ir čia galima 
surinkti daug tautiečių su taut, dra
bužiais ar Įvairių organizacijų uni
formomis. Taip pat būtų galima pa
ruošti daugiau vežimų Įvairiomis te
momis.

šiame parade, kaip ir kitais me
tais, neapsieita be išsišokimų. Lenkai, 
kurie paprastai daro provokacijas 
Vilniaus atžvilgiu, ši karta nešė pla
katus su užrašu “Vokiečiai žudė len
kus”. Tas ne tik kad neturėjo nie
ko bendro su parado idėja, bet taip 
pat gerokai supykino ir vokiečius.

Ankstesniais metais po parado bū
davo kalbos Grant Parke. ŠĮ karta 
nuo to atsisakyta, o pasitenkinta tik 
vaišėmis kviestiniams svečiams, ku
rių i Conrad Hilton viešbuti susirin
ko daugiau kaip 200. čia prie garbės 
stalo sėdėjo ir Uetuvos gen. kon
sulas Čikagoje dr. P. Daužvardis. 
šiame Įvairių tautu pobūvyje buvo ir 
meninė dalis, kurioje pasirodė Ge
novaitė Mažeikienė, kuri, akompa
nuojant Alvydui Vasaičiui. sudaina
vo dvi lietuvių liaudies dainas. Be 
to, tris dalykus atliko ir lietuvių 
styginis trio: Povilas Matiukas, Pet
ras Armonas ir Alvydas Vasaitis.

Kalbėdamas angliškai ir prancūziškai, 
taip pat įmaišydamas “Bienvenidos”, 
jis palinkėjo geros sėkmės sporte, 
draugiško sugyvenimo kaip čia, taip 
ir pasaulinėje plotmėje, pabrėžda
mas, kad šias dvi savaites šiame va
karų pusrutulyje gyvenančių akys 
bus nukreiptos į Winnipegą. Trimi 
tai palydėjo jo kalbą ir patrankoms 
griaudžiant buvo iškeltos Pan-Am ir 
olimpinė vėliavos. Tuo pačiu metu 
buvo įneštas olimpinis fakelas (už
degtas kitų metų pasaulinės olimpi- 
jados mieste Meksikoje ir atneštas 
iš Minneapolio, Minn.) ir uždegta 
olimpinė ugnis augštai, stadijono ga
le, tarp plevėsuojančių vėliavų.

2500 balandžių
Susirinkus vidury aikštės visų tau

tų vėliavų nešėjams, kanadietis San
dy Gilchrist iš Ocean Falls, BC, pri
ėmė priesaiką visų dalyvaujančių 
sportininkų vardu. Tuojau pat ore. 
virš stadijono, pakilo 2.500 karve
lių, kurie buvo paleisti šia proga, 
kaip taikos ir gero sugyvenimo sim
boliai. Po Kanados himno, publikai 
pakylant iš suolų, orą sudrebino pra- 
skrendantys “Golden Centennaires” 
lėktuvai, palikdami spalvotų dūmų 
juostas. Si programa truko 3.5 valan
dos. Tai buvo tikrai įspūdingas ir 
dvasią pakeliantis įvykis, kurio, 
neužtemdė nei lietus, kuris, progra
mai pasibaigus, nustojo lijęs.

Varžybų pradžia
Po įspūdingo penktųjų Pan-Am 

žaidynių atidarymo, pirmadienį anks
ti prasidėjo sporto varžybos. JAVpus
karininkis laimėjo pirmą aukso me
dali už puikų šaudymą (548 iš 600 
taškų). Kuba buvo antroj ir Meksi
ka trečioj vietoj. Kiti sportininkai 
smarkiai taškė baseino vandenį, ku
rio dalį (maždaug po pusę litro) su
darė vanduo, atvežtas iš Arktikos. Ra
miojo ir Atlanto vandenynų. Visi 
sportininkai labai patenkinti naujo
viškais įrengimais, o taip pat re- 
kordavimo instrumentais, kurių už 
250.000 dol. paskolino Šveicarijos 
firma “Omega”. Dalis jų. S10.000 ver
tės. bus padovanota po žaidimų Ma
nitobos universitetui. Bus parduoti 
52 buriniai laivai, specialiai nupirk
ti šioms žaidynėms. Jų kaina SI.150 
— S2.060. Dalis jau nupirkta buria
vimo mėgėjų iš JAV, Meksikos ir 
Kanados.

Rengėjų rūpesčiai
Šių žaidynių rengėjams susidarė 

daug, kartais nenumatytų, rūpesčių: 
aptarnauti didžiulę sportininkų ma
sę, atvykstančius turistus-svečius. pa
talpinti masinį laikraštininkų skai
čių. Pastariesiems paskirtas visas ant
ras aukštas Royal Alexander viešbu
tyje su stalais, apstatytais rašom, 
mašinėlėms, telefonais ir glėbiais su
dėtų popieriaus lapų-pranešimų. Iš
kilo nenumatyta problema, kai su
grįžę šlapi sportininkai po atidary
mo iškilmių paprašė apie 2.000 ly
gintuvų. Visdėlto jie buvo surasti. 
Aerodrome visi atvykstantys sporti
ninkai buvo iškilmingai sutikti, su 
garbės sargyba ir jų himnu. Apie 
S10.000 išleista vien tik orkestrų pa
ruošimui. o S20.000 vėliavoms, 
kurias skubiai reikėjo užsakyti, nes 
reta grupė atsivežė savo. Atvykę 
Kubos sportininkai pasigedo savo vė
liavos, kartu atsivežtų dviračių ir.. . 
20 dėžių vyno. Vėliau muitinės įstai- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Pavergtųjų Tautų paradą filmavo 
“Lietuviai televizijoje” programos 
vedėjas Anatolijus Siutas, kuris se
kantį penktadieni apie 15 minučių 
rodė parado ištraukas: ši programa 
buvo garsinta ir amerikiečių spau
doje ir ją stebėjo Įvairių tautų žmo
nės. Pavergtųjų Tautų paradą lie
čianti lietuvių televizijos programos 
dalis buvo perduota anglų kalba.
• • •

DARIUS IR GIRĖNAS paminėti 
liepos 23 d. prie jų paminklo Mar
quette Parke, čia anksčiau jų pami
nėjimui būdavo dideli paradai, bet 
paskutiniu metu būdavo pasitenkina
ma tik labai kukliomis iškilmėmis, 
kuriose dalyvaudavo tik kelios de
šimtys Dariaus-Girėno posto narių. 
Šiemet iškilmes vėl norėta padary
ti didesnėmis ir prie jų rengimo pri
sidėjo LB Marquette Parko apyl. 
valdyba, kuri bent nemažai rekla
mavo. Susirinko apie 700 žmonių, 
tačiau jiems nebuvo pasistengta duo
ti įdomesnės programos. Lyginant su 
anksčiau buvusiais paradais ir pro
gramomis. kuriose dalyvaudavo ir 
amerikiečių ryškiosios figūros, šis 
paminėjimas atrodė tik kaip mažo 
klubo parengimas.

šiame minėjime invokaciją ir už
baigiamąją maldą paskaitė kun. A. 
Stašys. Taip pat kalbėjo Marquette 
Parko LB apyl. pirmininkas J. Vai
čiūnas ir Lietuvos gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis. Konsulas čia iškėlė 
Dariaus-Girėno asmenybes. Be kito, 
jis pabrėžė: “Nepasiduokime jokioms 
pagundoms, suviliojimams ar pasa
kojimams. kad ten geriau po Stalino 
mirties. Lietuva yra taip pat paverg
ta kaip ir buvo anksčiau. Kovokime 
prieš okupacija, kovokime prieš ver
giją!"

Hamiltono ateitininku tautinių šokių grupė smagiai šypsosi po pasirodymo jaunimo šventėje
Nuotr. B. Tarvydo

Lietuvis studentas ir jo pasaulis
Tai tema, kuri bus gvildena

ma studentų ateitininkų stovyk
loje netoli pasaulinės parodos 
esančioje “Baltijos” stovyklavie
tėje prie Montrealio. Stovykla 
prasidės š.m. rugpjūčio 22 d. ir 
baigsis rugsėjo 2 d. Registracija 
vyksta per studentų ateitininku 
sąjungos draugoves. Mokestis už 
stovyklą — $45. registracija — 
$5; neužsimokėjusiems nario mo
kesčio $55, registracijos mokes
tis — $5. Numatoma stovyklau
tojų dviejų dienų ekskursija au
tobusu i pasaulinę parodą Mont
realyje. Taipgi stovyklautojai ga
lės "dalyvauti Kanados Lietuvių 
Dienoje, kuri Įvyks stovyklai pa
sibaigus — rugsėjo 3 d. Studen
tu Ateitininku Sąjungos suvažia
vimas Įvyks “Baltijos” stovykla
vietėje rugpjūčio 31 — rugsėjo 
1 d.

Stovykloje numatomos šios 
paskaitos:

I. STUDENTAS ŠIŲ DIENŲ 
PASAULYJE

1. “Mūsų laikų pažanga ir žmogaus 
tobulėjimas”. Ar žmogus progresuo
ja su laiku? Ar gali žmogus pato
bulinti save? žmogus pakeitė gamtą. 
Ar pats žmogus tobulėja amžių bė
gyje? Ar ateis laikas, kada žmogus 
keis ir save? Kokios būtų iš to mo
ralinės. psichologinės pasėkos?

2. “Huxley’s Brave New World: 
Faktas ar fantazija?”

3. “Žmonijos greitas augimas: ar 
reikia kontroliuoti?” Ar žengiame Į 
erą. kai mūsų planeta darysis per- 
maža? Ar “lengviausia ir geriausia 
išeitis” gimdymų kontrolė? Visatos 
apgyvendinims? Mokslinis ir mora
linis šio klausimo aspektas. Ką sa
ko Bažnyčia ir kiti?

4. ..Karas ir taika mūsų pasauly
je”. Tikros taikos pagrindas. Ar įma
noma taika be tikros laisvės visoms 
tautoms? Karas ir modernūs gink
lai: ką moralė sako? Kokiu keliu 
eiti į taiką mūsų laikais?

II. STUDENTAS SAVAM 
PASAULYJE

5. “Lietuvis studentas krizėje?” — 
Dr. P. Lukoševičius. Pagrindinė stu
dento problema — savęs neatradi- 
mas. Pribrendimas apsispręsti. Ver
tybių skalė: pasirinkti gyvenimo ke
lią — surasti savo pašaukimą.

6. “Idealas ir Tikrovė” — Dr. J.

PO DARIAUS-GIRĖNO MINĖJI
MO nemaža tautiečių pasuko Į ne
toliese vykusias futbolo rungtynes 
tarp lietuvių “Lituanikos” ir vengrų 
“Red-Green-W’hite komandų. Ši drau
gišką susitikimą lengvai laimėjo fut
bolininkai, pasivadinę Dariaus-Girė
no lėktuvo vardu — 5:0. Ankstesnio 
sekmadienio rungtynėse lietuvių fut
bolininkai Įveikė “Vikings” futbolo 
klubo vienuolikę 2:1. “Lituanika” 
jau yra užbaigusi pirmojo rato susi
tikimus ir pirmenybių lentelėje sto
vi IV-je vietoje iš 9 komandų.

šio klubo vadovybė kviečia visus 
jaunus futbolo mėgėjus — nuo 9 iki 
14 metų ateiti j treniruotes antradie
nio vakarais Marquette Parkan, kur 
nuo 6.30 v.v. bus jaunučių treniruo
tės, kurioms vadovau Gediminas 
Bielskus ir Henrikas Gavėnia.
• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS: Lietuvių 
Operos kolektyvas ateinantį sezoną 
žada duoti naują opera — Beetho- 
veno “Fidelio”. “Gražinos” opera 
rengėjams atnešė nemaža nuostolių, 
kuriems padengti dar ir dabar yra 
renkamos aukos. — Ignas Daukus 
mirė Čikagoje, sulaukės 55 m. am
žiaus nuo širdies smūgio. Jis 10 me
tų buvo Čikagos apskr. BALFo iž- 
din., direkt. ir archyvo tvarkytojas.— 
Lietuvių Informacijos Centras, kuris 
buvo neseniai įsteigtas Čikagoje, vis 
randa daugiau pritarimo. Daugelis 
žmonių įsijungia su savo įvairia tal
ka. šiai įstaigai vadovauja kun. G. 
Sabataitis, S. J.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clintr
Medicinines ir pooperacinis gydymas

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

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Nanialis. Ps.D.IUM.N.Pt.

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

Girnius, žmogus tarp prieštaraujan
čių galimybių: tarp tikėjimo ir gy
venimo prieštaraujančių problemų. 
Žmogaus dvilypumo psichologija. In
dividualybė ir principingumas.

7. “Konformizmas ir individualy
bė” — Dr. H. Nagys.

8. “Aplinkos Įtaka žmogaus pa
saulėžiūros susiformavime”. “Brain
washing” skelbimuose, televizijoje, 
romanuose. Ar tai praplečia ar su
siaurina žmogaus akiratį? Kas yra 
galutinai atsakingas?

9. “Idealistinis studento nusiteiki
mas” — Dr. J. Girnius. Ar studen
to pasaulis jau yra toks juodas? 
Apatija viskam, nuobodulys, girtuok
liavimas. moralinio principingumo 
stoka. Gyventi kilniam idealui. Prof. 
Eugene Roy: “If you don’t stand 
for something you stand for any
thing.” Idealizmas kaip entuziazmo 
versmė.

III. STUDENTO VAIDMUO ŠIŲ 
DIENŲ PASAULYJE

10. “Žmogaus atsakomybė savo pa
likuonims”. Pvz. žemės turtų neatsa
kingas eikvojimas. Mūsų laikų žmo
gaus veiksmų pasekmės palikuonims, 
kaip pvz. gali atsiliepti "piliulės” 
vartojimas į pačią žmogaus prigim
tį. LSD.

11. “Žmonijos siekiama vienybė ir 
tautų Įvairumas”. Modernios komu
nikacijos priemonės beveik panaiki
na atstumus tarp tautų. Tautos jun
giasi, jieško vienybės. Stebint “mel
ting pot” procesą, kodėl tautybė svar
bi? Provincializmo ir kosmopolitiz
mo kraštutinumai. Koks yra teisin
gas nusiteikimas mūsų atveju?

12. “Lietuvių studentų tolimesnė 
misija”. Kodėl ir kur dingsta lietu
viai studentai? Ar yra užtenkamas 
laukas reikštis studentui lietuvių vi
suomenėje? Svarba draugauti su lie
tuviais.

IV. ATEITININKO STUDENTO 
VAIDMUO ŠIŲ DIENŲ 

PASAULYJE
13. “Bažnyčia, Laikas ir amžių pa-

KAS NESNAUDĖ
Moksleivių ateitininkų stovykla Dainavoje

Suėjo 40 metų sukaktis nuo 
Palangos konferencijos, kurioje 
tų laikų ateitininkų organizaci
ja reformavosi, susiskirstydama 
i sendraugių, studentų, mokslei
vių ir jaunučių vienetus. Šie 
vienetai sudarė ateitininkų fe
deraciją, kurią tvarkė centro 
valdyba, susidariusi iš federaci
jos vado, sekretoriaus, iždinin
ko bei Įvairių vienetų atstovų. 
Su šia konferencija ateitininkų 
organizacija pradėjo planingą 
veiklą po ilgos rusų priespau
dos.

Šių metų moksleivių ateiti
ninkų centro valdyba sugalvojo 
ta proga suruošti Dainavoje ju- 
bilėjinę stovyklą. Suvažiavo 
moksleiviai iš visos Amerikos ir 
Kanados. Buvo atstovų iš Kleve- 
lando. Bostono, Niujorko, Či
kagos, Los Angeles. Detroito, 
Toronto. Hamiltono ir kitur. Įdo
mu buvo susipažinti su iš kitų 
vietų atvykusiais ir palyginti jų 
ištarimą Įvairių žodžių bei savo^ 
tiškesnius papročius. Visi labai 
gerai ir gražiai sugyveno.

Svarbiausias Įvykis stovyklo
je buvo dr. Domo Jasaičio at
vykimas ir skaitymas paskaitos. 
Dr. Jasaitis yra gyvas liudinin
kas Palangos konferencijos. Jis 
joje dalyvavo ir buvo vienas pa
grindinių kalbėtoju. Jis papasa
kojo apie pačią konferenciją, 
vietą, žmones, reakcijas. Įdomu 
buvo išgirsti visa tai iš ten bu
vusio žmogaus. Tą dieną stovyk
loje buvo iškilmingas minėjimas 
su atvykusiu vietovių vėliavo
mis. Diena buvo karšta, todėl 
tuoj po paskaitos-minėjimo visi 

žanga” — kun. dr. F. Jucevičius. Pa
sikeitimai laiko tėkmėje ir kaip jie 
paveikia Bažnyčią? Kas keičiasi ir 
nesikeičia Bažnyčioje? Dabartiniai 
pasikeitimai ir Bažnyčios kritika. Ar 
Bažnyčia imli pasaulio progresui? Ar 
Bažnyčia seka ar vadovauja pasaulio 
pažangai?

14. “Kunigas, žmogus ir pasaulis” 
— A. Saulaitis, SJ. Ar kunigas jaučia 
pasaulio pulsą, dabartinę dvasią? Ar 
kunigas pasiekia šio amžiaus žmogų 
savo pamoksluose? Ko laukia moder
nusis pasaulis iš kunigo? Iš pasaulie
čio? Idealus kunigo ir pasauliečio 
bendradarbiavimas tarp savęs ir su 
pasauliu.

15. “Ateitininko studento vaidmuo 
lietuviškoje visuomenėje”. Gilus 
krikščioniškas nusiteikimas, persunk
tas Vatikano santarybos atsinaujini
mo dvasia. Tautinis apsisprendimas. 
Rūpestis tiek savo, tiek visuomenės 
dvasine bei intelektualine gelme. En
tuziastingas idealo siekimas.

16. “Ateitininkų studentų įnašas 
minint 50 metų Lietuvos nepriklau
somybės šventę”.

17. Savęs pažinimas — pavojus ir 
pinklės — Dr. A. Sužiedėlis.

Stovyklautojos įspūdžiai

PUTNAMO
“Vieną kartą trys broliai susi

pyko, nes jų tėvas paliko tūks
tantį dolerių tik vienam sūnui 
ir jie nežinojo kuriam. Pirmasis, 
kurio vardas buvo Jonas, sakė, 
kad jam priklauso pinigai, nes 
jis padėjo tėvui. Antrasis, vardu 
Petras, labai supyko ir pradėjo 
šaukti, kad tėvas tikriausiai jam 
paliko tuos pinigus, nes jis la
bai gerai studijavo, bet dar ne
buvo baigęs universiteto. Trečia
sis, Gediminas, tylėjo, nes jis 
jau planavo tuos pinigus iš ban
ko išplėšti.

DAUG IŠMOKO

ėjo maudytis ten pat esančiame 
Spyglio ežere. Vakare buvo su
rengtas laužas, kuriame smagiai 
vakarieniavo Dainavos uodai.

Šiais metais stovykloje buvo 
daug paskaitų, i kurias nevisi ir 
nevisada su džiaugsmu eidavo. 
Nors ir nenoriai, kaikurie klau
sėsi paskaitų, ramiai sėdėjo ir 
gale labai plojo. Paskaitas skai
tė: kun. Dabušis: “Jaunas žmo
gus ir tautinis apsisprendimas”; 
dr. J. Girnius: “Tautos krizės 
glėbyje”; kun. V. Bagdanavi- 
čius: “Visa atnaujinti Kristuje 
ir Bažnyčios santaryba”; kun. 
St. Yla: “Pranas Dovydaitis”; 
dr. A. Damušis: “Žmogaus ideo
loginiai pasireiškimai”; dr. V. 
Vygantas: “Talentų išlavini
mas”; kun G. Kijauskas: “Lie
tuviško krikščionies ateitis”. 
Taip pat buvo pasikalbėjimų bei 
diskusijų Įvairiom temom, pvz. 
diskusijos iš ateitininkų Vado
vo”, A. Saulaičio pašnekesys. 
Kęstučio Keblio “Poezija ir kaip 
ji veikia žmogų”. Buvo ir sim
poziumas tema “Jauno vyro ir 
moters psichologija” (sės. Igne 
ir Jurgita, kun. Yla, S. Gedvi
laitė ir dr. J. Pikūnas). Buvo 
daug progų pasisemti daugybę 
žinių bei idėjų tiems, kurie no
rėjo ir kurie nemiegojo per pa
skaitas.

Vakaro programos buvo ivai- 
vairios. idomios ir davė progos 
pasireikšti Įvairiais talentais. 
Buvo surengti Įvairūs vakarai: 
tautosakos, talentų, partizanų, 
literatūros, tautinių šokiu, pa
daliau karnavalas su kaukių ba
liumi. Stovykla baigėsi po 
dviejų savaičių iškilmingu ak
tu ir apdovanojimu stovyklauto
ju knygomis. Nemažai kas išva
žiavo su ašaromis akvse ir pa
žadais drįžti sekančiais metais 
arba vėl susitikti žiemos kur- 
suose. Gabija

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ. KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

Jubilėjinis Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos visuotinis na
rių suvažiavimas šaukiamas š.m. 
rugpjūčio 11-13 d. jaunimo sto
vykloje Dainava (15100 Austin 
Rd. Manchester, Michigan) sen
draugių stovyklos metu. Suva
žiavimas prasidės penktadienį, 
rugpjūčio 11 d., 8 vai. ryto Mi- 
šiomis ir baigsis sekmadieni iš
kilmingu posėdžiu apie 11 vai.

Nors suvažiavime sprendžia
mąjį balsą turi tik atstovai, pa
tariamuoju balsu gali dalyvauti 
kiekvienas sendraugis. Tad visi 
sendraugiai yra kviečiami ir ra
ginami dalyvauti šiame jubilėji- 
niame sąjungos suvažiavime. 
Programa bus tikrai Įdomi — 
be Įprastų suvažiavimo darbų, 
bus didelis meno vakaras, paro
da, sukaktuvinis iškilmingas po
sėdis ir t.t. Visiems sendrau
giams bus proga ne tik Įsijung
ti Į sąjungos aktyvų darbą, bet 
ir pabendrauti, atnaujinti ryšius 
su kitur gyvenančiais pažįsta
mais, pasidžiaugti gražia Daina
vos gamta, pasimaudyti, pasi
džiaugti tikrai nekasdieniu sa
vaitgaliu.

Dalyvaujančiam suvažiavime, 
registracija ir pragyvenimas

Diskusijos jaukioje vasaros stovykloje

MERGAIČIŲ STOVYKLOJE
Būdamas gudrus žmogus, tė

vas buvo pasislėpęs kambaryje 
ir stebėjo juos. Kai niekas jo 
nerado, visi manė kad jis jau 
miręs ir prasidėjo ginčai dėl 
tų pinigų. Tėvas, tuo būdu su
žinojęs kuris jo sūnų yra ver
čiausias tų pinigų, išėjo supykęs 
ir užuot atidavęs pinigus savo 
sūnums, jis juos visus paliko 
Putnamo mergaičių naujai sto
vyklai.”

Čia yra tik pavyzdys, kaip 
mergaitės šioje stovykloje dir
ba, planuoja ir ilsisi. Kas vaka
rą mokytojo priežiūroje pačios 
suplanuoja programą. Rašinys 
apie tris brolius buvo sugalvo
tas Šaknų būrelio pasakų vaka
rui. Tame vakare pasirodymai 
buvo Įvairūs ir Įdomūs. Prieš 
pasakų vakarą buvo laumių ir 
raganų vakaras, i kuri visos sto
vyklautojos turėjo ateiti apsiren
gusios laumėmis ar raganomis, 
o talentams išryškinti buvo su
ruoštas specialus vakaras. “Su- 
batos vakarėli balnojau juodbė
rėli ...” suskambo trečiadienio 
vakare daina. Visa stovykla, jau 
iš anksto paruošta pono Sagio 
iš Klevelando, Įvairiais tauti
niais šokiais atliko programą. 
Buvo tikras subatvakaris. Sto
vyklautojos šoko salėje, kol grin
dys pasidarė per slidžios ir sa
lė pertvanki. Tada visos persi
kėlė Į lauką, kol užėjęs lietus 
grąžino i salę Raudondvaryje, 
kur pagaliau visos iš kojų virto 
po kelių polkų su ragučiais ir 
suktinių.

Kiekvieną dieną mūsų vadovy
bė daro po du posėdžius, o kar
tais net ir tris. Susirenka visos 
stovyklos galvos aptarti sekan
čios. o kartais net ir tos pačios, 
dienos programą: stovyklos va
dovė — sesuo M. Viktorija, jos 
padėjėja — sesuo M. Eucharis- 
ta: mokytojai: rankdarbiu — se

kainuos $15. Visais kitais atve
jais bus vadovaujamasi stovykli
nės savaitės kainoraščiu, kurį 
turi visos ASS skyrių valdybos.

ASS stovyklinė savaitė
Šios vasaros Ateitininkų Sen

draugių Sąjungos stovykla Dai
navoje įvyks rugpjūčio 6-13 d. 
Šalia poilsio bei pramogų, bus 
visa eilė paskaitų, įdomių vaka
ro programų, pranešimų, o gale 
savaitės — visuotinis ASS su
važiavimas. Norintieji stovyklo
je dalyvauti registruojasi pas J. 
PolikaitĮ, 7235 S. Sacramento 
Ave. Chicago, Illinois 60629, pri- 
siunčiant registracijos mokesti 
(visą stovyklinę informaciją tu
ri ASS skyrių valdybos). Neuž
siregistravusieji iš anksto galės 
tai padaryti stovyklavietėje. 
Akademinę stovyklos programą 
tvarko P. Baltakis ir A. Barzdu- 
kas. Stovyklos valdytojas — ko
mendantas bus P. Žumbakis. 
Registraciją stovyklos metu 
tvarkys A. Daugirdas, ūkio rei
kalus — J. Mikaila. Paskaitų 
metu veiks vaikų darželis (nuo 
3 iki 8 metų), kuriam vadovaus 
J. Juknevičienė. Am. Liet. Mon
tessori d-jos vaikų namelių ve
dėja. Valdyba 

suo M. Loreta, tautinių šokių —
L. Sagys, mažyčių globėja — p. 
Adomaitienė, literatūros — p. 
Gudinskienė, B. Prapuolenis — 
dainų, A. Paškauskas — sporto, 
J. Jasairytė — literatūros, G. 
Juozapavičiūtė — literatūros, L. 
Nainytė — dramos, A. Čepony
tė — meno ir G. Mačionytė — 
vandens sargė.

Aptarę dienos programą, iš
siskirsto atlikti savo įvairių už
davinių arba pailsėti. Iš ryto 
visos sunkiai keliasi, tik viena 
laimė, kad mokytojoms nereikia 
daryti mankštos. Pagalbininkės 
savo skyriuje “Mielos pagalbi
ninkės ...” stovyklos laikraštė
lyje “Kibirkštėlės” šitaip atsa
ko i stovyklautojų klausimą “ko
dėl mes turime mankštą?”: “kad 
mokytojai turėtų laiko atsikel
ti.” Po vėliavos pakėlimo seka 
pusryčiai ir visų “mėgiamos” 
pamokos: literatūros, sporto, 
dainų ir tautinių šokių. Po jų 
visos dalyvauja Mišiose, kurias 
atlaiko stovyklos dvasios vadas 
Tėvas Slapšys, SJ. Pietums pa
sibaigus, visos lekia praleisti tė
vų paliktų pinigų krautuvėlėje 
ledams bei saldainiukams ir ta
da važiuoja trimis autobusais 8 
mylias į Viliją maudytis. Grei
tai ateina pavakariai, užsiėmi
mai ir vakarienė, po kurios se
ka vėliavos nuleidimas ir vaka
ro programa. Be talentų, lau
mių. raganų ir pasakų vakaro 
buvo ir lengvesnio pobūdžio va
karai: laužai, žaidimai su vėlia
vėlėmis ir pan. Be to. turėjome 
ir dvi iškylas: vieną i Marija- 
napoli, kitą i Thompson Dam. 
Mergaitės atrodė neipratusios il
gesniems pasivaikščiojimams, to
dėl mokytojai labai lengvai at
siekė savo tikslą — išvargino 
stovyklautojas, kad vakarais 
greičiau užmigtų ir nebeplepė
tų ankstyvo ryto valandomis.

Gabija

Ps.D.IUM.N.Pt
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UŽTVANKOS IR KANALAI
Vandens .ūkio projektavimo insti

tuto Panevėžio skyrius gavo įsakymą 
ištirti galimybes ir paruošti planus 
Nemunėlio ir Lėvens upių baseinui 
sujungti su Nevėžiu. Skyriaus vir
šininkas A. Brazdeikis ta proga pa
reiškė: “Kad šių upių vanduo patek
tų į Nevėžį, ant Nemunėlio, Pyvesos 
ir Lėvens teks pastatyti užtvankas 
ir visas šias keturias Aukštaitijos 
upes sujungti 80 kilometrų ilgio ka
nalais. Paruošus ir įgyvendinus tokį 
projektą, net ir didžiausių sausrų 
metu auganti Panevėžio ir Kėdainių 
pramonė būtų visiškai aprūpinta van
deniu.”

TYTUVĖNŲ DABARTIS
“Tiesos” keliaujančio koresponden

to V. Minioto teigimu, Tytuvėnai da
bar turi virš 3.000 gyventojų. Ty
rulių pelkės, kur moterys rinkdavo 
spanguoles, paverstos durpynu, čia 
dirba apie 500 žmonių, turinčių at
skirą gyvenvietę su visais patogu
mais. žiemos dienomis durpių-mine- 
ratinių trąšų pakraunami 700 sunk
vežimių, nes trąšas iš Tytuvėnų ve
žasi Kelmės, Raseinių, Šiaulių ir 
Radviliškio rajonų kolchozai. Pačiuo
se Tytuvėnuose yra beveik šimtas 
naujų namų, ligoninė, perkybos cent
ras, “Lietuvos žemės ūkio technikos” 
sandėliai. Geležinkelio stotis gero
kai išsiplėtė, nes iš jos dabar visas 
Kelmės rajonas gabenasi statybines 
medžiagas, traktorius, mašinas, įvai
rius įrenginius. Iš autobusų stoties 
be persėdimo pasiekiamas Kaunas, 
Šiauliai, Panevėžys, Kelmė, Rasei
niai, Jurbarkas ir Radviliškis. Gylio 
ežere galima maudytis, plaukioti val
timis, meškerioti. Prie Bridvaišio 
ežero padarytas privažiavimas, nu
tiestas tiltas į salą, piliakalnis ap
sodintas medeliais. Vasaros mėnesiais 
į Tytuvėnus atvažiuoja poilsio jieš- 
kančių daug šiauliečių.

MUGĖ LUOKĖJE
Buvo laikai, kai Luokė garsėjo 

tradicinėmis mugėmis, kurias gyven
tojai jau spėjo užmiršti. Senąją tra
diciją mėgino atgaivinti Telšių koo
peratininkai ir Lietkoopsąjungos val
dyba. Neseniai tokia mugė vėl buvo 
surengta vieną sekmadienį. Centrinę 
aikštę supančiuose paviljonuose len
tynas užpildė drabužiai, avalynė, pra
moninės ir ūkinės prekės. Prekybi
ninkai pasirūpino, kad netrūktų tra
dicinių mugės prekių — riestainių, 
cukrinių liūtų ir ledinukų. Mugės 
dalyvius sotino karštos dešrelės ir 
gaivino iš statinių pilstomas šaltas 
alutis.

BENZINO STOTYS
Vyr. materialinio-techninio tiekimo 

valdybos kapitalinės statybos sky
riaus viršininkas A. Usonis “Tiesos” 
liepos 2 d. laidoje nusiskundžia, kad 
vairuotojai nevisur ir nevisada gali 
gauti benzino, nes pilstymo stočių 
skaičius esąs permažas. Benzino sto
čių projektavimo darbus atlieka mies
tų statybos projektavimo institutas, 
kuris metinius planus įvykdo tik 60- 
70%. A. Usonis rašo: “Dar 1965 me

IT' TTr I RADIO & TELEVISIONrVlN AvJJLL A SALES AND SERVICE
168 Locke St. S., HAMILTON JA 2-5028

Dabar galit laikyti jūsų rūsį be jokios drėgmės su WESTINGHOUSE 
drėgmės siurbliu. Drėgmės nustatymo kontrolė su ratukais. Nuimamas 
10 litrų talpos kibiras. Gali nudrėkinti iki 17.300 kubinių pėdų rūsį, 
šis aparatas apsaugos jūsų rūsio įrengimus, baldus ... ir oras 
bus daug geresnis.

Taisom radijo, stereo ir televizijos aparatus

Kreiptis pas A. (Al) Pilypoitį — krautuvės vedėję

tais davėme institutui užsakymą su
projektuoti benzino pilstymo stotį 
Vilnius — Kaunas — Druskininkai — 
Trakai kelių sankryžoje. Skyrėme lė
šas, tačiau per praėjusius dvejus me
tus projektuotojai teįstengę atlikti 
aikštelės tyrinėjimo darbus. Taip lė
šos buvo neišnaudotos, ir šiemet bu
vome priversti šio objekto projektavi
mą iš plano išbraukti ir perkelti į se
kančius metus. Maždaug taip pat at
sitiko ir su Palangos benzino pilsty
mo stoties projektavimu. Tokių pa
vyzdžių turime daug ...” Kalti, žino
ma, ne vien tik projektuotojai: “Ne
maža priekaištų turime ir statybinin
kams. Benzino pilstymo stoties sta
tyba trunka apie 9-10 mėnesių. Ta
čiau per tokį laiką stotys buvo pasta
tytos tik Kapsuke ir Vilkaviškyje. 
Kitur gi statyba užsitęsia 12-13 mė
nesių ir daugiau ...”

VARGINANČIOS ŠVENTĖS
Sovietinės Spalio revoliucijos pen

kiasdešimtmečio sukaktis šiemet ge
rokai padidino švenčių skaičių, nors 
jomis nevisi džiaugiasi, nevisi yra pa
tenkinti. Satyrikas P. Raščius “šluo- 
tos”puslapiuose paskelbė atvirą 
skundą:

“Kai artinas dienos
švenčių —
iš anksto ne vienas 
kenčia:
Tai darbo, darbelio 
turės
prie mažo stiklelio, 
taurės!...

Tačiau nusvyruoja šventės ... 
Ne vienas išsekęs lyg pentis 
šiaip taip dar atskleidžia skėtį 
ir eina darban ...
pailsėti.”

STAKLIŲ KŪRĖJAI
Vilniuje įvyko ekonominės savitar

pio pagalbos tarybos XXII staklių 
ir kalvystės bei presavimo įrankių 
gamybos skyriaus posėdis, kuriame 
dalyvavo Sovietų Sąjungos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos, 
Lenkijos, Rumunijos, R. Vokietijos 
ir Vengrijos atstovai. Sovietų Sąjun
gos staklių ir įrankių pramonės mi- 
nisterio pavaduotojo A. Viatkino pra
nešimu, posėdžio dalyviai nutarė ga
minti 177 modelių metalo pjovimo 
stakles ir kalvystės presavimo maši
nas, svarstė aštuonis standartizavimo 
projektus, gamybos eigos suvienodi
nimą. Vilnius šiam posėdžiui buvęs 
parinktas dėlto, kad Lietuva staklių 
gamybos apimtimi užimanti ketvirtą 
vietą visoje Sovietų Sąjungoje. Ją 
pralenkia Rusijos, Ukrainos ir Gudi
jos respublikos, tačiau, lyginant pa
gamintų staklių skaičių tūkstančiui 
gyventojų. Lietuva prašoka ne tik 
sovietines respublikas, bet ir Vakarų 
pasaulio valstybes. R. Vokietijos de
legacijos vadovas H. Piušmanas spau
dos atstovams pareiškė: “Koordina- 
tinės ištekinimo staklės, kurias ga
mina Kauno F. Dzeržinskio vardo 
staklių gamykla, savo techniniais 
duomenimis atitinka geriausius pa
saulinius pavyzdžius ...” V. Kst.

LONDON, ONT
“LIETUVIŠKAS KAIMAS” pirma 

vo parade, šitmečiui atžymėti para 
das “Free Press” dienraščio buvo 
pavadintas labiausiai pavykusiu šio 
miesto istorijoje. Vien skautų vėlia
vų buvo apie 500. Net trys orkestrai 
buvo iš JAV, kurių vienas iš Waco, 
Texas. Siam orkestrui, sudarytam iš 
100 negrų gimnazistų, čia atvykti 
kainavo arti $12.000. Jis imponavo 
tiek savo muzika, tiek ir išvaizda. Jis 
buvo įvertintas kaip geriausias para
do vienetas ir užtarnautai laimėjo 
pagrindines premijas. Iš paradinių 
vaizdų (floats) nr. 1 buvo pripažin
tas “Lietuviškas kaimas”, kuris isto
rinių vienetų grupėje laimėjo pirmą 
premiją — dviejų pėdų augščio tau
rę. Spaudai, radijui ir televizijai iš 
anksto buvo išsiuntinėta informacija, 
apibūdinanti vaizdo reikšmę: kad kry
žius simbolizuoja religingumą, vėlia
va — neužslopinamą troškimą gy
venti laisvėje, šokiai — ryškų po
linkį į meną, vargo mokykla — mei
lę mokslui ir t.t. Apibūdinant var
go mokyklą buvo užsiminta ir apie 
spaudos draudimą, ir tai gal ir pa
skatino vertintojus skirti mūsiškį 
prie istorinių vienetų. Visi asmenys 
ant 60 pėdų dydžio platformos buvo 
pasipuošę taut, drabužiais. Paskui ją 
važiavo atviras Chrysler 67 automo
bilis su vadovais ir taut, drabužiais 
pasipuošusia stud. Paulionyte užpa
kalinėje sėdynėje ant paaugštinimo. 
Minioje buvo matyli pora mažų liet, 
trispalvių, kurias mosikavo mažame
tės Pociūtės. Gyvasis paveikslas apė
mė tris pagrindines dalis: pirmoje 
— liet, namelis ir prie jo motina 
verpia mokydama mažą mergytę lie
tuvių kalbos; antroje: rugių laukas, 
apstatytas gubomis, o rišėjos, grėbė
jos ir pjovėjai su didelėmis skrybėlė
mis grįžta namo; trečioj daly — jau
nimas linksminas. Ant platformos, 
žinoma plevėsavo ir liet, trispalvė. 
Vaizde vyravo centrinis dekoracijos 
kūrinys — meniškas liet, kryžius. 
Aplink jį balta tvorele aptvertas gė
lių darželis, pilnas žydinčių gėlių. 
Daug gražių atsiliepimų teko girdėti 
ne tik iš vertintojų ir pągado ren
gėjų. bet ir iš žiūrovų. “Just look 
at the Lithuanians. Are they not ter
rific?”’ Arba: “You cannot beat Li
thuanians .. . Here is quite a float. 
You had the most beautiful float in 
the parade ...” Radijo komentato-
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išvažiavo į 
Vilnių ir 
jos sesuo. 
Vokietijoj.
ir žentą.

TAUTOS FONDO skyrius pasiuntė 
i Torontą Tautos Fondo Kanadoje 
atstovybės pirm. St. Baneliui pus
metinio įnašo S600 čeki. Naujieji 
v-bos žmonės yra pasiryžę ta įnašą 
padidinti. Pas mus gyvenančių lietu
viu skaičius nėra sumažėjęs, ekono
miškai esame jau visi praturtėję, ta
čiau dausuma svarbiausiai mūsų tau
tinei rinkliavai vis dar tebeskiria tik 
dolerį ar du.

ALD. MATULIENĖ Kanados šimt
mečio proga ruošiamai lietuvių dai
lininkų parodai, kuri įvyks lietuvių 
savaitės proga spalio 21-27 dieno
mis. gavo Convocation salę McMas
ter universitete.

ATVYKO IŠ SOV. SĄJUNGOS pas 
savo dukterį gyventi Emos Dirsie- 
nės 71 m. amžiaus tėvas R. Grovas. 
Po karo, kaip karo belaisvis, jis bu
vo nuvežtas į Rusiją, kur turėjo per
eiti įvairias darbo stovyklas. Vėliau 
jam pavyko susirišti su Vakaruose 
gyvenančiais artimaisiais, kurie per 
R. Kryžių išsikvietė jį Kanadon.

ATOSTOGŲ HAMILTONIEČIAI yra 
išvažinėje į visas pasaulio šalis. V. 
Staniutė nuvyko į West Indies, kur 
3 savaites važinės po Karibų jūros 
salas, aplankydama Barbados. Trini
dad. Tabago. Jaunavedžiai dr. V. B. 
Kvedarai visą mėnesį žada plaukio
ti po Viduržemio jūrą, lankydami 
gražias salas ir pakrančių įžymias 
vietoves. V. Stanaitienė 
Lietuvą: nori aplankyti 
Kauna, kuriame gyvena 
Grįždama žada sustoti 
Miunchene pas dukterį
Wasagoje vasaroja Br. E. Sopiai. J. 
R. Pleiniai. G. VI. Kažemėkai. K. O. 
Čeliauskai. J. A. Mikšiai. Prie Erie 
ežero vasaroję jau sugrįžo Alf. A. Pa
tamsiai ir J. L. Toliai. Daug hamil- 
toniečių moterų talkina Wasagos 
ateitininkų stovykloj. Didelis skai
čius mūsiškių jau aplankė pasauli
ne parodą Montrealyje.

M. LEPARSKIENĖ, po pavyku 
sios operacijos šv. Juozapo ligoninėj 
jau grįžo į namus ir baigia pasveik
ti. Sanatorijoj gydosi V. Saukaitis.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI” J. R 
Simanavičiaus vedama radijo progra
ma iš Hamiltono nebentransliuoja- 
ma. bet ta pati programa gerai gir
dima iš Oakvilles radijo stoties CH 
WO bahga 1250 šeštadieniais 3.30- 
4.30 vai. p.p. Hamiltoniečiai ir to
liau raginami klausyti lietuviškos 
transliacijos ir padėti savo skelbi
mais bei pranešimais jai išsilaikyti.

K. M.
ŠALPOS FONDO GEGUŽINĖ pa 

vyko neblogai; gauta $150 pelno, ne
žiūrint blogo oro ir mažo skaičiaus 
dalyvių. Piniginės loterijos premijas 
laimėjo: $20 — bil. nr. 417 S. žvirb
lis. $15 — bil. nr. 57 Z. Gasiūnas, 
$10 — bil. nr. 124 K. Jurgelys. $5 
— bil. nr. 409 P. Latauskas. Pasta
rasis savo laimėtą sumą paaukojo šal
pos Fondui. Dėkojame E. Gudins- 
kienei už gamų bilietėlių išplatini
mą: virtuvės tarnybą atlikusioms — 
A. Pilipavičienei, A. Pulianauskienei 
ir p. Choromanskienei; pagaminu-

Londono, Ont., tout, šokių vodovė D. Choinouskienė su seniūnais 
E. Bliskiu ir M Daniliūnaite laukia momento, kada gyvasis vaizdas 
"^Lietuviškas kaimas" pajudės šimtmečio parodui. Trūksta A Na
ruševičiūtės—Rodnės seniūnės, tuo momentu buvusios prie vėliavos.

įkandamu 
negu buvo 
pasunkino 

savaitgalis, 
ir kruopš-

rius, pranešinėjęs parado eigą ir pa
brėžęs dekoracijų, ypač kryžiaus, 
grožį dar pridėjo: "They look very 
prond of their heritage.”

Gyvojo vaizdo paruošimas pasirodė 
mažai apylinkei sunkiai 
riešutu, daug kietesnių, 
tikėtasi. Reikalą žymiai 
užėję karščiai ir ilgasis 
Nepaprastai daug laiko 
taus darbo pašventė L. Bliskis ir jo 
sūnus Eugenijus, padarydami meniš
ką liet, kryžių. Po parado jis per
keltas į Šiluvos Marijos bažnyčią. 
Gražų liet, namelį iš nedidelių rąs
tų padarė A. Simanaitis. Detalizuotus 
planus pagal posėdyje aptartą pro
jektą paruošė J. Bendoraitis. Jis su 
Daniliūnu atliko ir dekoravimą. Taut, 
šokiais pasirūpino D. Chainauskienė. 
o bendra administracija ir kt. rei
kalais — Daniliūnas. P. Petrulionis 
užleido statybai savo didelį kiemą ir 
pats dar padėjo darbu bei įrankiais. 
Daniliūnienė parūpino Chrysler auto
mobilį. Kiti padėjo savo darbu arba 
transporto priemonėmis. Pagalbon 
atėjo V. Ignaitis, Naruševičiai ir 
Rodnės jaunimas. Finansavo Šiluvos 
Marijos parapija, vadovaujama kun. 
B. Pacevičiaus. per lėšų telkimo sky
rių. administruojama R. Bartkienės. 
Visiems nuoširdus ačiū. Bendrų pa
stangų dėka lietuvių vardas čia pa- 

sioms skanius pyragaičius: p. Mu- 
reikienei. p. Zarlienei.. p. Pilipavičie
nei. n. Ba joraitienei ir p. Choromans- 
Vienei. Visiems svečiams dėkojame 
už dalvvavįmą. J. R.

ALBERTINA MAČIUKIENĖ atvy
ko iš Lietuvos pas savo vyrą J. Ma
čiuką. Po 9 metu pastangų pagaliau 
sovietų valdžia išleido, ir liepos 18 
d. Toronto aerodrome vyras susitiko 
su savo žmona, kurios buvo nebe
matęs 22 metus. A. Mačiukienė iš
vykdama paliko Lietuvoje 3 jau su
augusius vaikus — du sūnus ir vie
na dukterį. Duktė yra gimnazijos mo
kytoja, o jaunesnis sūnus atlieka ka
rinę prievolę. Iš profesijos ji yra 
kirpėja, dirbusi vyrų kirpykloje: gy
veno Klaipėdoj.

KATALIKIŲ MOTERŲ DR-JOS 
Hamiltono skyriaus įvykęs posėdis 
1967 m. birželio 25 d. klebonijoje 
aptarė ateities veiklą, ypač “Rudens 
lapų” baliaus paruošimą, kuris įvyks 
lapkričio 18 d. Tam laikui yra gauta 
iš Bendruomenės valdybos data ir už
sakyta Jaunimo Centro salė. Taip pat 
užsakytas orkestras.

SELEZIEČIŲ BŪRELIS, vad Da 
nutės Babinienės. už pirmą pusmetį 
jau pasiuntė pinigus. Dabar pradėta 
rinkti už antrą pusmetį. Penkis “T. 
Žiburių” šėrus už S50 valdyba nu
tarė palikti kaip auką laikraščiui.

Valdyba

PADĖK A
Nuoširdžiai dėkoju už man su

ruoštą staigmeną-vaišes mano 50 me
tų gimtadienio proga ir brangią do- 
vaną-įrašymą nariu į Lietuvių Fon
dą. Ypač dėkoju iniciatoriams: p.p. 
J. M. Tarvydams ir G. Krištolaičiams: 
giminaitėms iš Toronto N. Pečiuly- 
,tei ir V. V. Rasiuliams. visiems sve
čiams ir prie dovanos prisidėjusiems: 
p.p. Blauzdžiui. Bugailiškiams. Ker
šiams. Kisunams. Klimui. Krivins- 
kams. Liaugminui. Maksimavičiams. 
Narkevičiui. Paliūnui. Paukščiui. 
Petraičiui. Prunskams. Repečkoms. 
Rudaičiui. Savickui. Skeivelams. Sta- 
bingiams, Šilinskams.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju drau
gams kirklandiškiams už brangia do
vaną ir linkėjimus apsilankius pas 
mane namuose: p.p. K. J. Bartkams. 
A. D. Dronsatavičiams. J. B. Dron- 
satavičiams. A. V. Pašiliams ir B. A. 
Pauliams.

Taipogi dėkoju žmonai Reginai ir 
dukrai Birutei už paslapties išlai
kymą.
Dar kartą visiems nuoširdus ačiū —

Jūsų Henrikas Rimkevičius

DR. V. D. KVEDARAS

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 • 4911 

sidarė dar populiaresnis. Visuose pa
rado aprašymuose iš etninių grupių 
lietuviai visur buvo minimi pirmoje 
vietoje.

PABALTIEČIŲ VĖLIAVOS — irgi 
laimėtojų skaičiuje. Lietuvių paradi
nio vaizdo priekyje žygiavo trys pa- 
baltiečių'vėliavos, asistuojamos taut, 
drabužiais pasipuošusio jaunimo. Jų 
priekyje buvo nešama didelė juosta 
su užrašu. “Lithuania. Estonia. Lat
via”. Šis padalinys laimėjo pirmos 
vietos taurę “most spectacular” gru
pėje. kai tuo tarpu Kanados didžio
ji vėliava atsidūrė panašios grupės 
antroje vietoje.

M. CHAINAUSKAS jau pasveiko ir 
su šeima išvyko atostogų.

P. KISIELIENĖ, kurį laiką buvu
si ligoninėje, jau grįžo namo. D. E.

M.
16

SKAUDI NELAIMĖ palietė J. 
Nargėlų šeimą. Jų sūnus Vytas, 
m. amžiaus, liepos 20 d. nuskendo. 
Netoli Rodney yra iškastas žvyriaus 
prūdas. Jo gylis labai nevienodas, 
kaikur siekia ligi 20 pėdų gylio. Be- 
žuvaudamas ir bebraidžiodamas įžen
gė į tokią duobę ir nuskendo. Neto
liese buvo du 9-10 m. berniukai, jie 
nereagavo ir neatkreipė dėmesio. Kai 
pasigedo, buvo pašaukta policija, bet 
jau penčiai. Šią nelaimę skaudžiai 
pergyveno netik tėvai ir artimieji, 
bet ir visi lietuviai. Jis buvo baigęs 
liet, mokyklą, lankė gimnazija West 
Lome, dalyvavo liet, parengimuose, 
buvo Londono-Rodney jaunimo an
samblio “Baltija” dalyvis, gražiai 
kalbėjo lietuviškai. Laidotuvėse da
lyvavo trys kunigai; kun. B. Pacevi- 
ėius. vietos klebonas kun. W. Smith, 
buvęs vietos klebonas kun. J. Mc
Master ir daug žmonių. Karstą ne
šė vien vietos liet, jaunimas. Prie 
karsto atsisveikino kun. B. Pacevi- 
čius. jaunimo ansamblio vardu J. Cė
sys. j., vietos jaunimo vardu Z. Moc
kus. j., ir Lietuvių B-nės vardu 
Ignaitis. Po laidotuvių Vyto tėvai 
sus dalyvavusius pakvietė kavai.

ŠIŲ METŲ TABAKO DERLIUS 
numatomas žemiau vidutinio. Didelės 
liūtys ir drėgmė stipriai pakenkė. Be 
to, nenormaliai išaugęs tabakas tu
rės būti greit ir skinamas. Yra ūki
ninkų. kurie pradėjo imti derlių lie
pos 24 d. Kr.

Delhi, Tillsonburg
ALDUTĖ PEČIULYTĖ išskrido 

lėktuvu iš Toronto į Suvalkų trikam
pį. kur gimtajame Punske praleis 
vasaros atostogais ir aplankys kapą 
savo tėvo, to didelio Lietuvos mylė
tojo. kuris jai paaukojo savo jau
nystę. Aldutės brolis ir motina gyve
na Tillsonburge ir verčiasi tabako 
auginimu.

PADĖKA
Už mums suruoštą netikėtą staig

meną š.m. liepos 1 dieną mūsų at
vykimo nuolatiniam apsigyvenimui j 
pietvakarių Ontario proga reiškiame 
nuoširdžiausią padėką iniciatoriams 
ir visiems dalyviams už gražias do
vanas. gėles, ir puikias vaišes: p.p. 
Galeckams. Laureckams, Rudokams. 
Beržiniams. Pečiuliams. V. Vinda- 
šiams. P. Vindašiams, Pociams. Jo- 
neikoms. Rugieniams. St. Augustina- 
vičiams. Jurėnams, Vyšniauskams.

Jonas ir Birutė Lukšiai

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.

šešt. 9 — 12 v. dienos.
St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

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.

e LIETUVIAI PASAMDĖ
J. A. Valstybės

TĖV. GINTAUTAS SABAITIS, SJ, 
Lietuvių Informacijos Centro direk
torius, yra pakviestas Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės atstovu įeiti į 
VLIKo valdybos sudarytą prie Eltos 
informacijos tarnybos tarybą, kuri 
rūpinsis informacijos nelietuviams 
plėtimu.

KUNIGŲ VIENYBĖS suvažiavimas 
kviečiamas š.m. rugpjūčio 23 ir 24 d. 
Niujorke Statler Hilton viešbutyje 
Seventh Ave ir 32nd. St. Dalyviams 
rezervuota 50 kambarių papiginta 
kaina. Rezervacijomis rūpinasi tiesio
giai patys dalyviai. Suvažiavime nu
matyta: vysk. V. Brizgio žodis, įvai
rūs pranešimai, paskaitos. Mokyt. VI. 
Čižiūnas kalbės apie lietuvių apjun
gimą savose parapijose, kun. V. Pik
turna — apie liturgijos reformų vyk
dymą, kun. VI. Budreckas — apie 
muzikinę reformą apeigose. Dabarti
nę Kunigų Vienybės valdybą suda
ro: pirm. kun. Ed. Abromaitis, sekr. 
kun. A. Juška.

M. VASARIO 16 minėjimui 
liepos 4 d. Buenos Aires 
Vartų parapijoje posėdžiavo

Argentina
KUN. JUOZO MARGIO, Jono Pa 

pečkio ir E. Palaikytės rūpesčiu bei 
darbu birželio 17-24 d.d. Rosario 
miesto centrinio pašto salėje buvo 
surengta lituanistikos paroda. Išstaty
tos 72 fotografijos vaizdavo nepri
klausomos Lietuvos pastatus, pamink
lus ir gražius vietovaizdžius. Parodą 
puošė tautinės juostos ir rankdar
biai.

1968 
aptarti 
Aušros
ALOS taryba. Ji įgaliojo tuo rūpin
tis Pavergtųjų Europos Tautų atsto
vybės vicepirm. Z. Juknevičių, ku
ris pasirinko padėjėjais muz. V. Ry- 
mavičių ir A. Mičiūdą. Iškilmingasis 
aktas nutarta rengti kuriam nors 
Buenos Aires miesto teatre. Liepos 
7 d. ALOST posėdyje tartasi sene
lių namų reikalu ir IV Pietų Ame
rikos Lietuvių kongreso leidinio pa
ruošimu.

KVIRINO RUNIMO gitarų dirbtu
vę plačiai aprašė Buenos Aires dien
raštis “I^a Nacion” birželio 11 d. 
Dviejų puslapių aprašyme mūsų tau
tietis priskirtas prie žymiausių Ar
gentinos gitarų gamintojų; įdėtos 6 
nuotraukos. Vienoje nuotraukoje jis 
matomas su koncertine gitara mili-

VANCOUVER, B.C
KUN’. JUOZAS VAIŠNYS, SJ, pa

dirbėjęs pusę metų išvyko į Mont
realį ir Čikagą. Jam buvo surengtos 
išleistuvės, čia būdamas jis įsteigė 
skautus, mokytojavo lietuviškoje mo
kykloje. kas sekmadienis organizavo 
lietuviškas pamaldas, kurias daugelis 
mūsų tautiečių labai pamėgo ir da
bar liūdi, kad jų daugiau nebus. 
Tėvas Vaišnys labai rūpinosi ir nuo
savų namų įsigijimu. Tam tikslui bu
vo sudarytas komitetas, kuriam ir jis 
priklausė. Dabar jo vieton į komi
tetą įeina jaunosios kartos atstovas 
Eugenijus Kaulius. Komitetas pasiry
žęs ir toliau tęsti gražiai pradėtą dar
bą. iki Vankuverio lietuviai turės sa
vo namus. Tėvui Vaišniui visų Van
kuverio lietuvių vardu nuoširdžiai 
dėkojame už jo rūpestį ir pastan
gas sustiprinti ir suorganizuoti mū
sų koloniją. Tikimės, kad neužilgo 
vėl atsiras lietuvis kunigas, pasiry
žęs dirbti Vankuveryje.

GEGUŽINĖS rengiame kas antrą 
sekmadienį O. Macijauskienės sody
boje. Daugelis ruošiasi važiuoti į są
skrydį rugpjūčio 19 d. Portlande, 
kur susitiksime su Seattle ir apylin
kės lietuviais.

VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA numatyta surengti Vankuve
ryje rugpjūčio 3 ir 4 d. Tam reika
lui jau buvo sukviestas pirmas posė
dis. kuriame dalyvavo A. Šmitienė, 
apylinkės valdybos pirm. Z. Kau- 
lienė. B Vileita ir E. Gumbelis. Ne
trukus tuo reikalu bus kviečiamas 
platesnis susirinkimas

SKAUTŲ STOVYKLOJE Toronte 
stovyklavo V. šmitaitė. Gėris ir Kris
tina Skabeikiai. Rūta Radzevičiūtė ir 
Jurginą Vileitaitė.

SKAUTŲ IŠKYLA. Naujai įkurta 
mišri “Maironio” draugovė pirmą 
kartą iškylavo gamtoje. Suvažiavome 
j p. I. Macijausko sodybą Port Co

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

jono pezų vertės, bet neparduoda
ma. K. Runimas dovanos ją asme
niui ar institucijai, kurie pasidar
buos Lietuvos išlaisvinimui. Žurna
listas pastebi, kad tai įdomūs mai
nai “gitara už nepriklausomybę ...” 

MONS. Z. IGNATAVIČIUS, Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje vicerek- 
torius, birželio mėn. lankėsi Buenos 
Aires Aušros Vartų parapijoj. Jis 
plačiai painformavo apie kolegijos 
veiklą Romoje, kuri yra išleidusi 
apie 50 lietuvių kunigų, dabar dir
bančių laisvame pasaulyje. Apgailes
tavo, kad mažiausia studentų buvo 
iš Argentinos. Kolegijos vadovybė 
tikisi susilaukti daugiau pašaukimų 
iš šios šalies. Mons. Z. Ignatavičius 
yra 10 metų gyvenęs Brazilijoje ir 
Rio de Janeiro kunigų seminarijoje 
dėstė teologiją bei bažnytinę teisę.

BUENOS AIRES IV PAL kongre
so metu “Argentinos Lietuvių Balso” 
leidykloje, J. L. Suarez 5684, susi
tiko Pietų Amerikos lietuvių spau
dos darbuotojai: rašytoja G. O. Bo- 
leckienė ir J. Šatorius iš Brazilijos, 
inž. V. Venckus iš Venecuelos, žur
nalistas A. Gumbaragis iŠ Urugva
jaus, “A. L. Balso” redakcijos štabas 
ir kt. Tarpusavio ryšiui palaikyti 
nutarė steigti Pietų Amerikos Lietu
vių Žurnalistų Sąjungą. Platesnes in
formacijas teikia: Albinas Gumbara
gis, c. Ellauri 221, ap. 3, Montevideo, 
Urugvay.

Urugvajus
TRAGIŠKIEJI TRĖMIMAI į Sibi

rą paminėti birželio 17 ir 18 d.d. 
per Montevideo lietuvių radijo va
landėles ir draugijų patalpose ati
tinkamais aktais. “Pažangieji” taip 
pat stengėsi tą dieną “atžymėti” 
liaupsindami okupantus.

LIETUVOS ATSTOVO A. Grišo- 
no žmona Liucija Andrijauskaitė-Gri- 
šonienė birželio 8 d. dalyvavo Urug
vajaus prezidento Gestido žmonos 
surengtame priėmime diplomatinio 
korpuso narių ponioms. Birželio 15 d. 
p. Grišonienė dalyvavo užsienio rei
kalų ministerio žmonos 
pobūvyje.

V PAL KONGRESO, 
Montevideo mieste 1969 
tartasi Kultūros Draugijoje. Sudary
ta jaunimo sekcija 
Delegatais paskirti 
R. Mačinskas.

suruoštame

įvyksiančio 
m., reikalu

iš įvairių grupių. 
A. Stanevičius ir

gražiu motoriniuquitlam. Iš ten jo 
laiveliu plaukėme Frazer upe į Alo- 
nette upę. kurios pakrantėje, suradę 
tinkama vietą, apsistojome. Oras bu
vo labai šiltas, todėl vaikai, nieko 
nelaukę, šoko atsigaivinti vandeny
je. Pamiškėje laukė L. Beržinskie- 
nės skaniai paruošti priešpiečiai, o 
upėje visa eilė “minkštų” gėrimų. 
Ten praleidome visą dieną. Buvo mė
ginta dainuoti, bet upės vanduo dau
giau viliojo visus. Reikia pasidžiaug
ti vaikų paklusnumu ir gera nuotai
ka. Vakare, atvažiavus daugumai tė
vų. p. Macijausko sodyboje ruošė
mės laužui. Laužą uždegė šeiminin
kai. palinkėdami būti gerais skautais 
ir uoliais lietuviais. Suskambėjo pat- 
rijotiškos dainos, švilpė skautiškos 
raketos, čirškė pasmeigtos dešrelė.' 
kepė bulvės. Dainom vadovavo T. J 
Vaišnys. SJ, kuris per trumpą laiką 
vaikus išmokė daug naujų dainų. 
Laužą užbaigėme tradicine “Ateina 
naktis” ir pavargę skirstėmės namo. 
Visi iškylos dalyviai reiškia nuošir
džią padėką L. Beržinskienei ir J. 
Macijauskui, kurie nepagailėjo lai
ko ir išlaidų, priimdami skautus ir 
juos pavaišindami. Vyr. skautė

AYLMER, ONT.
P A D e K A

Už taip malonią staigmeną mū
sų 25 metų sukakties proga ir do
vanas nuoširdžiai dėkojame: p.p. Arš- 
tikaičiams. Vitams. PHskevičiams, 
Kalvaičiams, Ivanauskams, Buivy
dams. Moritz. Letsevičiui. Karaliū
nui. Kalinskienei, Vindašiams. Ra- 
guckams. Patkams, Urbanavičiams. 
Rūdninkams.

Tariame nuoširdų ačiū —
M. P. Mickevičiai

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

Tai

sutraukiančia 
hemorojus 

yra ypatinga gydomoji medžiaga
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, su g e 
bančia sutraukti hemorojus be skaus 
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei 
tina uždegimo pažeistu audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemoroju susi 
traukimas.

Tačiau visu svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki‘nuostabūs, kad šis page 
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesiu

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgvti pažeistoms celėms ir su 
žadina nauju audiniu augimą.

Dabar Pio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus gražinti, jei nebūsit* paten
kinti.
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Kas praregi/ įsitvirtina pasaulyje KULTŪRIHEJE VEIKLOJE
Ir vėl nauja knyga, įrikiuoti- 

na vertingų knygų lentynom J. 
Audėno “Paskutinis posėdis”. 
Tai veikalas, kuris savo istori
nių faktų rinktinumu ir jų tra
giškumu "pražiodina” nevieną 
skaitytoją. Paskutinio Lietuvos 
vyriausybės posėdžio atskleidi
mas yra jaudinantis ir verčiąs 
susimąstyti. Mes, kurie sekėme 
Lietuvos audringų įvykių, eigą 
iš pašalies, pergyvenome tautos 
nedalią kitaip nei tie, kurie jau
tė už ją atsakomybę. Nors dalį 
šios tragikos kaikurie esame pa
tyrę iš kitų šaltinių, bet ji ne
buvo tokia vaizdi, kaip patirta 
iš žmogaus, kuris kartu su ki
tais vyriausybės nariais ant sa
vo pečių nešė tautos likimą ir 
j ieškojo būdų, kaip pravesti tau
tą, kuo mažiausiai sužalotą, pro 
plėšrūno nasrus.

Juozas Audėnas buvo žemės 
ūkio ministeriu paskutinėje Lie
tuvos vyriausybėje. Jis yra gy
vas liudininkas jos rūpesčių, ku
rie anuomet ją slėgė, Rusijai 
okupuojant kraštą. Tų rūpesčių 
ir problemų atidengimas ir yra 
pats svarbiausias jo atsiminimų 
knygos uždavinys, nors autorius 
pateikia ir kitų įvykių ir pasta
bų, susietų su pagrindine kny
gos mintimi. Kadangi kiekvienas 
žmogus turi ir savo asmeninę 
dalį gyvenimo sūkuriuose, tai, ži
noma, ir autorius, nors labai 
kukliai, užsimena ir apie savo as
meninius pergyvenimus ne tik 
visuomeninėje plotmėje, bet ir 
šeimyninėje. Visur skaitytojas 
lengvai įžiūri jo pastangas tie
sos jieškojime, veržlume ir ko
voje už šviesesnę savo ateitį bei 
gražesnę, turtingesnę Lietuvą.

Smūgis Lietuvos 
demokratijai
Būdamas gilaus demokratinio 

nusiteikimo — valstietis liaudi
ninkas — jis yra pakantus ki
tom demokratinėm grupėm, 
nors jų idėjos yra atsirėmusios 

kitokius pasaulėžiūrinius prin
cipus. Kaip ir kiekvienas įsiti
kinęs demokratas, jis nepaken
čia betkokio totalitarinio režimo. 
Dėlto ir savo knygoje jis griež
tokai pasisako prieš tautininkų 
valdymo laikotarpį. Tautininkų 
politinis veidas nebuvo toks ryš
kus. kaip Italijos fašistų ar Vo
kietijos nacionalsocialistų, ta
čiau jų nedemokratinis atėjimas 
valdžion ir valdymas Lietuvos 
demokratijai buvo smūgis. Šito
kią nuomonę lengvai susidarys 
kiekvienas jaunas šios knygos 
skaitytojas, nors pats ano lai
kotarpio ir neprisimintų.

Atsakymo bejieškant
Kadangi knygoje aprašytų 

įvykių dauguma vyresnio am
žiaus skaitytojų vienokiu ar ki-

Tarp pagonybės ir krikščionybės
Naujos "Gedimino laiškų" laidos proga J- JAKŠTAS

(Tęsinys iš pr. nr.)
4. Mindaugo apostazija
Kadangi Mindaugo krikštas ir 

jo grįžimas į pagonybę linksniuo
jamas Gedimino laiškuose, tai 
ties juo tenka truputį stabtelė
ti. Primiausia reikia pastebėti, 
kad toks keistas klausimas ir, 
gali sakyti, esminis pačiam isto
riniam vyksmui, tik savitoje Lie
tuvos istorijoje tegalimas. Dėl jo 
istorikai nuo senų laikų nesuta
ria. Istorikas Pr. Pauliukonis sa
vo pusiau istoriniame, pusiau 
publicistiniame straipsnyje “Ka
da Lietuva priėmė krikštą?” (“T 
Ž” 15 nr., 1967. 4. 13) sumini 6 
istorikus. įrodinėjusius Mindau
gą grįžus į pagonybę ir 8 — tvir
tinusius jį žuvus krikščionimi. 
Šis nuomonių skirtumas atsira
do po J. Latkowskio puikios ir 
dar iki šiol nepralenktos mono
grafijos apie Mindaugą pasirody
mą 1892 m. (Išleista Krokuvos 
akademijos). J. Latkowskis bene 
pirmas atkreipė dėmesį į Kle
menso IV 1268 m. bulę, skirtą 
čekų karaliui Otokarui II, kur 
velionis Mindaugas minimas su 
epitetu “clara memorie”. Atro
do. tik krikščionies valdovo at
minimą popiežius tegalėjo tokiu 
posakiu pagerbti. Šia bule pasi
remdamas. Latkowskis tvirtai 
įrodinėjo, kad pirmas Lietuvos 
karalius negrįžo į pagonybę ir 
stengėsi atremti iš ordino, ry
giečių ir Volynės kronikos šal
tinių paimtus priešingus įrody
mus. Jo įrodvmus pasisavino visi 
Mindaugo ištikimo krikščionies 
šalininkai, ju tarpe ir mūsų ger
biamas istorikas Pr. Pauliuko
nis. Priešingos nuomonės auto
riai argumentavo gausiais vieti
niais šaltiniais, nors jiems po
piežiaus bulė paliko neišaiškina
ma mislė. Neranda iai tinkamo 
išaiškinimo ir Z. Ivinskis, nors 
abejoja, kad Mindaugas, sutrau
kęs draugiškus ryšius su ordinu, 
būtu išlikęs krikščionimi (Aidai
5. 1966. nsl. 197).

Atrodytu. popiežiaus bulė stu
mia į šešėlį visus priešingus įro- 

tokiu būdu yra patirta ir net 
pergyventa, tai nevienas is jų 
stengsis joje jieškoti motyvų, 
vedančių į įvykių priežastingu
mą. Atseit, kils ištisa eilė klau
simų, į kuriuos pats turės ir 
atsakyti, nes autorius atsakymų 
neduoda. Tiesa, jis užveda skai
tytoją ant kelio: “Ne vienas iš 
knygos skaitytojų galėtų pa
klausti, o kasgi paskutines vy
riausybės buvo padaryta, kad 
tautos laisvė būtų buvusi išgel
bėta? Ar buvo numatyti tie vals
tybės nepriklausomybei gresią 
pavojai ir kokie žygiai daryti, 
kad tokios nelaimės išvengus?” 
(245 psl.)

Mano galva, svarstymas kad 
ir tokio klausimo ir jieškoji- 
mas į jį atsakymo turėtų būti 
pati esmingoji knygos dalis. Tie
sa, autorius nurodo keletą mo
tyvų iš dabartinio laiko perspek
tyvos, tardamas, kad “jau 1939
40 metų bėgyje tas turėjo būti 
apsvarstyta ir galimos priemo
nės pramatytos”. Buv. prez. A. 
Smetona, jau būdamas užsienyje 
rašė: “Visokie einamieji reika
lai, labai ir nelabai svarbūs, nu
stelbdavo šį pagrindinį valstybės 
dalyką.” *

Šitokis atsakymas skaitytojo, 
žinoma, nepatenkins. Autoriaus 
labai radikalus teigimas, kad 
“kokia valstybės santvarka be
būtų buvusi, kokia vyriausybė 
būtų kraštą valdžiusi, nebūtume 
išvengę sovietų okupacijos” ne
vieną net ir nustebins. Žinoma, 
autorius, šitaip į dalyką žvelgda
mas, yra teisus, nes jis atsakymo 
jieško ano nelaimingo meto si
tuacijoje, nors jis glūdi giliai 
istorijoje.

Man atroao, kad vyriausybė 
šio klausimo nenagrinėjo ne dėl
to, kad ji buvo labai užimta ki
tais darbais, o dėlto, kad ji iš 
anksto nepramatė pavojaus. Nes 
kasgi tautai svarbiau, ar kažko
kie “einamieji reikalai, labai ir 
nelabai svarbūs”, ar pavojus 
laisvei ir net gresianti pražūtis?

Čia ir yra didžiausia mūsų 
nelaimė, kad mes — ne kuri 
nors viena partija, bet mes visi 
— dažniausiai paskęstame smul
kiuose dienos rūpestėliuose ir 
nepramatome rytdienos sunkių
jų problemų. Mes stokojame 
ateities praregėjimo. Mūsų 
žvilgsnis į ateitį būna labai trum
pas. Mes turbūt dar niekad ne
siekėme ten. “kur vyzdis nepa
siekia”. Ir ištikrųjų. tiesiog nuo
stabu, kad po daugelio šimtų 
metų patirties, mes dar vis ne
pažįstame savo plėšriųjų priešų 
ir esame nepasiruošę sutikti jų 
kėslų. O juk ir šį kartą grėsmė 
buvo tokia pati, kaip anų ilgų 
laikų būvyje.

dymus, kilusius iš ordino ir jo 
priešininkų rygiečių ar jų arki
vyskupo kurijos. Be to, bulės 
liudijimui pranašumą teikia ir 
jos senumas, kaip ne be pagrin
do pastebėjo ir Pr. Pauliukonis. 
Bulė išleista praslinkus maždaug 
4 metams nuo Mindaugo mir
ties. Tuo tarpu bene seniausi ry
giečių, arkivyskupo kurijos ir 
ordino pasisakymai dėl Mindau
go apostazijos pirmiausia, rodos, 
randami popiežiaus legato Pran
ciškaus iš Moliano 1312 m. su- 
rašytouse liudininkų parody
muose. Rygiečiai liudininkai pa
kartotinai kalba apie Mindaugo 
atkritimą dėl ordino kaltės. Or
dino liudininkai atsikirsdami 
tvirtina Mindaugo apostaziją tik, 
žinoma, nekaltina savęs. Popie
žiaus legato surašytuose parody
muose rygiečių bei ordino užim
tos pozicijos kartojamos ir po 
šimto su puse metų, kai Vytau
tas ginčijosi su ordinu dėl sienų 
tarp Torno ir Melno taikos 
(1410 — 1422). čia turime įdo
mų Mindaugo krikšto primini
mą. rodos, ordino derybinin
kams pasakytą: “... kaip atsiti
ko Mindaugo laikais, kuris 8 me
tus buvo krikščionis ir atkrito 
taip, kad kaikurie krikščionys 
savo kraują praliejo”. (“.. .alz’ir 
by kunig Mindow gecziten ge- 
scah, der VIII jar cristen war 
und slug wider vmb, dorumb 
manch Cristen sin Blut vorgos- 
sen”. Lites ac res gestae inter 
Polonos ordinemque crucifero- 
rum, Cracoviae 1892. 11, 93). 
Nėra pagrindo abejoti, kad čia 
turima galvoje Durbės kautynės 
1260 m., kur Mindaugas dalyva
vo. o gal ir vadovavo. O prieš 
tai iis 8 metus išbuvo krikščio
nimi. Vadinasi, visai gerai žino
mas jo krikšto laikas, 1251 m. 
ir 8 metų laiko tarnas iki Dur
bės kautynių. Jau šis per pus
antro šimto metu išlaikytas tik
ras Mindaugo, kaip krikščionies, 
laikas yra apostazijos tikrumo 
laidas!

Bet tas Klemenso TV laiškas 
Otokami II, rodos, iš pamatų

Štai kodėl paskutinio posė
džio dalyviai buvo tokie bejėgiai 
ir pasimetę, be nuomonės, be 
ryžto. Jie ne tik neatidengė nau
jo istorijos lapo, bet net nepasi
mokė ir iš senojo.

Primesta ateitis
Mūsų priešai buvo tie patys 

praeityje, tie patys bus ir atei
tyje. Ir kažin, ar dar ir ateinan
čios mūsų kartos stums dieną 
po dienos, besisukinėdamos apie 
savo kulnelius, nemesdamos 
žvilgsnio į tolius ir nekurdamos 
ateities?

Daug kas mano, kad kūrimas 
dabarties yra kartu kūrimas ir 
ateities. Tai tiesa, bet tik dali
nė. Jos nepilnumą parodė ir pas
kutinio posėdžio eiga, kuriam 
nebuvo pasirengta iš anksto. 
Toks posėdis — tik, žinoma, ne
paskutinis — turėjo įvykti prieš 
daug metų ir tai nevienas. Ta
da ir “Paskutinio posėdžio” au
toriui gal būtų nereikėję kons
tatuoti karčią tiesą apie rusiškos 
okupacijos neišvengiamumą.

Mūsų tautos buvimas ypatin
gai pavojingoje kelių sankryžo
je, tarytum ano akmenėlio vi
dury kelio, buvo, yra ir bus pa
čių didžiausių rūpesčių eilėje. 
Iš Juozo Audėno aprašymų ne
atrodo, kad jis būtų buvęs pa
grindiniu rūpesčiu mūsų vyriau
sybių veikloje. Bet tai esame 
patyrę ir mes patys, nes neišgir
dome jokio šūkio, kaip pasielg
ti tragiškoje situacijoje, kiek
vienas savo galva dūmėme iš 
pavojaus, kur kam pakliuvo. O 
juk yra žinoma, kad fronte daug 
reiškia ne tik mūšio laimėjimas, 
bet ir tvarkingas pasitraukimas.

Yra iš ko pasimokyti
Labai ryškus ateities planavi

mas vyksta žyduose. Jie iš anks
to numato pozicijas, kurios yra 
naudingos ne tik dabarčiai, bet 
ir ateičiai, ir jose ryžtingai įsi
tvirtina. Jie pvz. telkia kapitalą 
nebūtinai dėlto, kad būtų šykš
tūs dabarčiai, bet dėlto, kad” jis 
jiems tarnaus ir ateityje. Jų ver
žimasis į mokslus ir sutelkimas 

.spaudos bei kitų komunikacijos 
priemonių į savo rankas reiškia 

reikalaująs didelių fizinių ir 
dvasinių jėgų įtempimo.

Iš paskutinio posėdžio aprašy
mų ir mūsų pačių tremtiniškos 
patirties lengva pasidaryti išva
dą, kad mūsų savisaugos jaus
mas prabyla tik tuomet, kai at
siduriame krokodilui ant dan
ties. Tik tada mes įtempiame 
savo dvasines ir fizines jėgas, 
kai krokodilas dantis jau yra su
kandęs.

Sunku mums būtų ką nors dėl 
to kaltinti, nes ši mūsų žymė 
yra charakteringa ne kuriai nors 
partijai ar organizacijai, o vei
kiau visai tautai. Šiai žymei išdil- 

ne vien tik dabarties gyvenimo dyti reikia didelio ..dvasinio su- 
palengvinimą ir kultūrinio troš- “ 
kulio numalšinimą. Tie dalykai 
palenkia pasaulio viešąją nuo
monę ir jų ateities uždaviniams.

Žydų rūpestį savo ateitimi pa
rodo ir dabartiniai įvykiai. Jiems 
arabų pasaulis yra jų didžioji 
grėsmė. Mus stebina ne tiek jų 
triuškinanti pergalė, kiek jų pre
ciziškas pasirengimas karui. Tai 
didelis laimėjimas jų mažutės 
valstybėlės ateičiai, kurią jie kū
rė ne paskutinėmis valandomis. 
Tai gilus savisaugos pajautimas,

griauna tokią išvadą. Laiškas iš 
tikrųjų reikėtų laikyti patiki
miausiu šaltiniu, jei jis būtų bu
vęs popiežiaus skirtas vien pra
nešti čekų karaliui apie Mindau
go mirtį. Bet to tikslo popiežius 
neturėjo. Jis kreipėsi į Otokarą. 
kuris tuo metu buvo prašmat
niausias Europos valdovas ir net 
kandidatavęs į imperatoriaus 
sostą, kad eitų nukariauti Lie
tuvos ir ją išplėštų iš pagonių. 
Tas popiežiaus laiškas yra vienas 
iš kelių rodančių jo plačius po
litinius planus, išnaudojančius 
artimus ryšius su čekų karaliu
mi. Neliečiant visos popiežiaus 
politikos mūsų reikalu, tenka 
tik pažymėti, kad laiške Otoka- 
rui jis ragino atkurti Mindaugo 
karalystę, kuri dabar pagonių 
sutrempta. Ta proga popiežiaus 
bulėje pastebima, jog ta karalys
tė apaštališkojo sosto įsteigta ir 
karaliaus turėtų būti atgaivinta. 
Šios bažnytinės politikos plano 
rėmuose netiko kalbėti apie Min
daugo apostaziją. nes tuo Min
daugo katalikiškos karalystės 
vaizdas būtų sudrumstas. Čekijos 
karaliui tiko būti peršama tokia
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ETNINIO MENO TARYBA 
kviečia jus atsilankyti i

ONTARIO DIENA EXPO '67
• 1000 programos atlikėjų, atstovaujančių 20-čiai tautinių grupių
• Du kariniai vienetai —

Fort Henry Guard 
The Brookville Rifles
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Etninio meno koncertinės grupės iš Toronto, Otavos, Ošavos ir Hamiltono

"The Apprenticeship and Tradesmen's Qualifications Act, 1964" 
reikalauja, kad asmenys, išėję specialybės kursq vamzdžių taisymo, 
šildymo įrengimų ir skardos darbų srityse, gautų specialybės pa
žymėjimus (Certificate of Qualification) iki 1967 metų spalio 
1 dienos

Amatininkai, kurie dar nėra padavę prašymų pradiniam specia
lybės pažymėjimui gauti, turi tai padaryti kaip galint greičiau.

Prašymai turi būti siunčiami:

ONTARIO DEPARTMENT OF LABOUR 
INDUSTRIAL TRAININ© BRANCH 
74 Victoria Street
Toronto 1A, Ontario

Judita Klimaitė šį pavasarį bai
gusi Teachers College. Rudenį 
pradės mokytojauti ir mano va
karais toliau tęsti mokslą Toron
to universitete. Judita gimė 1947 
metais Vokietijoje, mokėsi Ka
nadoje. Nuo 10 metų amžiaus 
buvo Aušros sporto klubo narys; 
žaidė Aušros mergaičių krepši
nio komandoje, kuri išsikovojo 
Ontario čempijonatą ir atstova
vo Ontario provincijai Kanados 
krepšinio pirmenybėse Edmon- 
tone

Siųskite žinias apie 
Lietuvos gyventojų naikinimą

VLIKui pasiūlius, Lietuvos 
Tyrimo Institutas sutiko rinkti 
ir skelbti martirologinę medžia
gą apie Lietuvos gyventojų žu- 
dyymą, kankinimą, kalinimą So
vietų Rusijos ir nacionalsocialis
tinės Vokietijos okupacijos me
tu.

judimo. šviesos ir'energijos.
Šios kelios pastabos jokiu bū

du nereiškia priekaišto Juozo 
Audėno knygai. Iš atsiminimų 
žanro veikalų, mano nuomone, 
ji yra bene geriausia savo rink
tinių faktų atidengimu ir užuo
minomis. priverčiančiomis skai
tytoją susitelkti ir jas perkošti 
per savo minties prizme.

J. Audėnas. PASKUTINIS PO- 
SĖDĮS. Atsiminimai. Išleido “Ro
muva” JAV 1966. Kaina S4.

A. Kalnius

karalystė, kokią popiežius Min
daugo vainikavimu įsteigė. Neti
ko minėti karaliui, kad ji jau to 
paties Mindaugo panaikinta per 
apostaziją.

Apostazijos nutylėjimo prie
žastimi galėjo būti ir kryžiuo
čiai. Juk žinoma, kad popiežiai 
visados laikė juos nemažoje pa
garboje. Jiems jie buvo “dilec- 
ti filii” ir jų kovos su pagoni
mis — tauriausia tarnyba Baž
nyčiai. Todėl leistina spėlioti, 
kad popiežius galėjo ignoruoti 
Mindaugo atkritimą, jei jo prie
žastis buvo ordinas. Klemenso 
pagarba ordinui aiškėja iš jo 
kreipimosi į jį, kur jis prašo tar
tis su Otokaru dėl Lietuvos nu
kariavimo. Seni draugiški santy
kiai tarp ordino ir Otokaro, pra
sidėję 1255 m., kai abu nuka
riavo Sembą ir įsteigtasis Ka
raliaučius čekų karaliaus garbei 
savo vardą gavo, įtaigojo po
piežiui jų santarvę Lietuvai nu
kariauti. Šios santarvės dėlei ir 
tiko nutylėti apostaziją, jei apie 
ją kiek ir kalbėta. Apie ją grei- 
ciausia nebuvo daug kalbos, nes 
Mindaugo nukrikščionėjimas ga
lėjo savaimingai įvykti, kai jis 
stojo į atvirą kovą su ordinu. Juk 
nebuvo apostazijos akto, apie 
kurį būtų sklidusios kalbos.

(Bus daugiau)

Saulius Kizis, baigęs Windsoro 
universitete biologiją ir chemiją 
bakalauro laipsniu. Už pažangu
mą moksle yra gavęs keletą pre
mijų. Dalyvavo vietiniame spor
to klube, ateitininkų Detroito 

jungos veikloje. Priimtas į West
ern universiteto medicinos fakul
tetą.

Jau yra sukaupta apsčiai me
džiagos, tačiau, kaip apskaičiuo
jama, abu okupantai yra išnai
kinę apie 700.000 Lietuvos gy
ventojų. Todėl norima surinkti 
kiek galint daugiau dokumen
tuotos medžiagos iš dar gyvų 
liudininkų ir kitų šaltinių.

Lietuvos Tyrimo Institutas, 
pasiėmęs medžiagos rinkimo 
darbą, ši uždavinį galės tinka
mai atlikti tik tada, kai mūsų 
visuomenė aktyviai prie šio dar
bo prisidės. Todėl Lietuvos Ty
rimo Institutas kviečia visus į 
talką ir prašo jam siųsti žinias:

1. apie atskirų asmenų suėmi
mus. kankinimus, kalinimus, nu
žudymus, išvežimus iš Lietuvos, 
duodant — kiek žinoma — var
dus. pavardes, tėvų vardus, am
žių. gimimo vietą, suėmimo ar 
nužudymo laiką ir vietą, kas 
suėmė, kalinimo bei ištrėmimo 
vietą ir koks jo likimas:

2. apie masinius žmonių suė
mimus, žudymus, ištrėmimus, 
kada ir kur tai įvyko, kiek žmo
nių buvo paliesta, kas tai vyk
dė (pvz. Pirčiupis, Pravieniškės, 
Rainiai ir pan.);

3. apie partizaninių kovų me
tu vienaip ar kitaip žuvusius, iš
tremtus. kankintus, kalintus, 
apie tolimesnį gyvųjų likimą.

Žinios reikalingos nuo okupa
cijos pradžios, t.y., nuo 1940 m. 
birželio 15 d. ligi dabar.

Žinių ar ištisų sąrašų sudary
tojas duoda savo vardą, pavar
dę ir adresą. Žinių suteikėjui 
pageidaujant, jo pavardė nebus 
skelbiama.

Žinias ir kitą korespondenci
ją prašome siųsti: Lithuanian 
Research Institute, 29 West 57 
St., Fl. 10. New York. N. Y. 
10019, USA.

Lietuvos Tyrimo Instituto 
Taryba

J. Puzinas — pirmininkas, 
J. Audėnas ir M. Geležinis 
— vicepirmininkai, Z. Rau- 
linaitis — sekretorius, A. 
Budreckis — iždininkas

Algis Dalgis Dalgiakojis”,
— eilėraščiai, “Bokštai,

A. A. RAŠYTOJAS RŪKAS, be 
veik 60 m. amžiaus, mirė liepos 21 
d. Čikagoje. Atsisveikinimas su vi
suomene įvyko liepas 23 d., o laido
tuvės liepos 24 d. Velionis pagrindi
nį demesį kreipė teatro scenai — 
kaip aktorius, režisorius ir kaip ra
šytojas. Lietuvoje kurį laiką dirbo 
kaip mokytojas Šiaulių apskr. pr. 
mokyklose, vėliau studijavo Kaune 
VD universitete ir dramos studijo
je. Aktoriaus karjerą pradėjo “Vai
dilos” teatre. Taipgi buvo teatrų bei 
meno reikalų inspektorius. Gyvenda
mas tremtyje, reiškėsi spaudoje ir 
politinėje veikloje. Velionies para
šyti veikalai: “Viršininkai” — pje
sė (pagal V. Kudirką, vaidinta Šiau
lių valst. teatre), “Žemė šaukia”, 
"Petras Kurmelis” (pagal Žemaitę, 
vaidintas “Vaidilos” teatre Vilniu
je), “Bubulis ir Dundulis (vaid. Det- 
molde), 
"Posmai
Meilė ir buitis” — eilėraščiai, “Su
žalotieji” — romanas.

DR. MARTYNAS ANYSAS yra su
rinkęs retų, daugeliui lietuvių neži
nomų, duomenų ir paruošė veikalą. 
Jį leidžia Mažosios Lietuvos Lietu
vių Draugija Čikagoje. Leidėjų dar
bui palengvinti jieškoma garbės pre
numeratorių. Paaukoję ŠIO gaus 
knygą ir jų pavardė bus įrašyta į 
pačią knygą. Knygos vardas: “Sen- 
prūsių giminių kovos su vokiečių ri
terių ordinu 1230-1283 metais”. Kny
ga bus virš 300 psl. su dviem senais 
žemėlapiais. Garbės prenumeratos pi
nigus siųsti: Dr. M. Anysas, 37 De
laware Ave., Toronto 4, Ont., Ca
nada. Knygos korektūra jau skaito
ma. taigi prenumeratas siųsti neatidė
liojant.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAS ru
dens semestre vėl bus dėstomas Ka
lifornijos universitete Los Angeles. 
Lietuviai studentai, norintys pagerin
ti gimtosios kalbos mokėjimą, ragi
nami pasinaudoti šia universiteto pa
slauga. Kurso lankytojams užskaito
mi keturi vienetai kreditų.

ALT SĄJUNGOS DETROITO SKY
RIAUS valdyba, norėdama atžymėti 
mokytojų nuopelnus lietuvių tautai ir 
jos krikščioniškai kultūrai, paprašė 
poetą Bern. Brazdžionį ir kompoz. 
Bronių Budriūną sukurti mokytojams 
skirtą kantata, kuri bus atliekama 
kultūrinių susibūrimų ir tautinių 
švenčiu metu.

“PUPUČIO SKĖTIS” — knygelė 
vaikams, piešinių ir eilėraščių rin
kinys. Pvz. rašoma, kaip Puputis iš
ėjo į pievelę pasivaikščioti: “Toks 
mažytis lašelytis tiesiai jam ant uo
degytės”. .. Puputis keliauja toliau 
lietui lyjant. Ir va, vėl nuotykis — 
nori skėtį išskėsti, o jis nesiskečia: 
"Ir Puputis bandė, bandė. Jis tam 
skėčiui net įkando!” Puputis nenu
simena. Tuojau sugalvoja, kad rei
kia talkos: “Gal reik vėjo paprašyti, 
nežinau ką bedaryti! Gal jis vėjo pa
bijos. gal tada jis išsižios?” Nuvargo 
Puputis ir nuėjo pailsėti. Uodegutė 
nusvirus per tvorą ir ant jos supasi 
maža varlytė. Ir čia vaikams atsiveria 
naujas, bet jiems savas pasaulis — 
grybai, gėlės, medžių kelmai. Pupu- 
čio skėtis pilnas vandens ir jame 
plaukioja ančiukai. Kiekvienas pusla
pis atveria naują Pupučio nuotykį. 
Tekstas ir piešiniai sesers M. Eucha- 
ristos. Išleido Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys. Knygelės kaina 75 
et. Imant penkis ar daugiau egz. 
daroma nuolaida. R. K.

SVARBUS
PRANEŠIMAS
VAMZDŽIU TAISYTOJAMS
ŠILDYMO ĮRENGIMU 
SPECIALISTAMS IR
SKARDININKAMS

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS NA

MUOSE Vilniuje buvo atlikta eilė 
naujų muzikos kūrinių. Nemažo dė
mesio susilaukė A. Bražinsko trijų 
dalių sonata fortepijonui, pasižymin
ti ryškiu tautiniu koloritu, savitai 
transformuota liaudine intonacija. J. 
Bašinskas pateikė tris harmonizuo
tas liaudies dainas — "O kas tenai”, 
"Kikilis” ir "Lydu laidu saulelė”. 
Trijų dalių lyrinės nuotaikos sonatą 
fortepijonui apžiūros dalyviams atli
ko L. Povilaitis. Liaudies instrumen
tų repertuarą papildė L. Povilaičio 
“Sutartinė, L. Abariaus “šokis” ir 
"Daina”.

SESIOMIS PLOKŠTELĖMIS buvo 
išleista "Lietuvių liaudies dainų an
tologija”, kurią sudarė muzikologė- 
folkloristė G. četkauskaitė, pasinau
dodama Vilniaus konservatorijos 
liaudies muzikos kabineto fondais. 
Virš 70 dainų į plokšteles įdainavo 
52 dainininkai iš įvairių etnografi
nių Lietuvos sričių. Pirmojoje tokio • 
pobūdžio antologijoje atstovaujama 
įvairaus žanro dainoms — darbo, ka
lendorinių švenčių bei apeigų, jauni- 
mo-meilės, vestuvių, šeimos gyveni
mo ir kt. Dainų apibūdinimai patei
kiami lietuvių, rusų ir anglų kalbo
mis. Antologijos vertę padidina liau
dies dainininkų originalus atlikimo 
būdas, kurio neįstengia pakartoti 
profesijonalai dainininkai.

JONO GRICIAUS, lietuvio filmuo
tojo. atsiminimų knygelę “Keletas 
susitikimų kelyje į šiandieną” 30.000 
egz. tiražu išleido sovietinio kino me
no propagandos biuras. J. Gricius 
yra talentingiausias, didžiausią patir
tį turįs lietuvis filmuotojas. Jis yra 
filmavęs rež. G. Koznicevo filmą 
“Hamletas”, lietuviškus filmus “Pas
kutinė atostogų diena”, “Niekas ne
norėjo mirti”. “Laiptai į dangų” ir 
kt. Leidinys iliustruotas šių filmų 
nuotraukomis.

MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORI
JOS INSTITUTO etnografijos sekto
rius pradėjo rinkti medžiagą apie 
vandens ir vėjo malūnus. Pernai bu
vo suregistruoti esantys ir buvę ma
lūnai prie Šventosios, Akmenos, Bar
tuvos bei jų intakų, šiemet — prie 
Venton įtekančių Varduvos, Serkšnės. 
Viešentės ir Ašvos upelių. Ekspedici
jai talkino kretingiškis inž. Ignas 
Jablonskis ir liaudies buities muzė- 
jaus architektas Robertas Šiuša. Su
rinktoji medžiaga apie malūnus, juos 
stačiusius meistrus, malimo papro
čius, laiko tėkmėje padarytus pato
bulinimus bus panaudota Baltijos 
tautų etnografiniam atlasui suda
ryti ir liaudies technikos istorijai ty
rinėti. Įdomesnius malūnų pastatus 
planuojama įtraukti į saugotinų ar
chitektūrinių paminklų sąrašus.

MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJOS 
šimtmečiui atžymėti “Minties” lei
dykla išleido Jono Kirklio knygą 
“Šimtametė mokykla”, kurioje pa
teikiama Marijampolės vidurinių mo
kyklų istorija, pradedant 1777 m. 
įkurta pirmąja pradine mokykla ir 
1840 m. iš Seinų atkelta keturklase 
apskrities mokykla, 1867 m. perorga
nizuota į gimnaziją. Knygos autorius 
apbūdina auklėjimo sistemą carinių 
laikų gimnazijoje.mokytojų santykius 
su mokiniais, pateikia būdingesnes iš
traukas iš gimnaziją baigusių kultū
ros ir visuomenės veikėjų jubilėjų,
V. Mykolaičio-Putino ir kitų buvusių 
mokinių atsiminimų.

V. Kst.
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Mann & Martel
320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$L900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
$10.000 {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2J00 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,
$7300 jmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

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

Mūsų Kredito Unijos nariui
A t A JUOZUI STRIMUI mirus,

jo žmonai PETRONĖLEI, dukrai KRISTINAI ŠIMONĖLIS 
ir jų artimiesiems nuoširdžią užoujautą reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos “Litas” valdyba

Mirus Sv. Jono Kr. Pašolpinės Draugijos narei
a. a. URŠULEI GRINSKIENEI,

likusiems šeimos nariams reiškiame nuoširdžię užuo- 
jautę ir pranešame, kad Draugijos užprašytos Mišios 
Velionės intencija (vietoj vainiko) bus atlaikytos sek
madienį, rugpjūčio 6 d., 9.30 v. r. Sv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje —

Valdyba

Mamytei a.a. URŠULEI GRINSKIENEI mirus,

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

nuoširdžią užuojautą reiškiu giliam skausme liūdinčiam 
sūnui JONUI, dukroms — LIDIJAI, JONEI ir žentui 
VYTAUTUI ir visiems artimiesiems —

Mečys Trečiokas

Agota Vilimienė-Skecevičiūtė 
jau 50 metų dainuoja įvairiuose 
choruose. Pirmuosius dainos 
žingsnius ji pradėjo A. Pane
munėj 1917 m. Šiuo metu ji yra 
Prisikėlimo par. choro narė ir 
altų seniūnė.

Torontietis estas Erik Heinės 
advokatas pateikė teismui Mont
realyje prašymą, kad byla ry
šium su sovietinio paminklo iš
lepimu, nebūtų svarstoma. Tei
sėjas G. Tourangeau betgi nu
sprendė duoti bylai eigą ir pra
dėti preliminarinį apklausinė
jimą.

Atostogauja Miami Beach, 
Floridoje: D. ir A. Keršiai, G. ir 
P. šutai.

R. CHOLKAN

MANN & MARTEL REALTORS
Tel. 249-7691

žus, didelis sklypas 136x186 ir 122 
x75, 3 prausyklos.
BATHURST - LAWRENCE,
S22,900.00, atskiras plytų namas, 
5 kambariai ir 1-nas rūsy, geras 
namas, didelis sklypas, greitas užė
mimas.
COLLEGE - OSSINGTON,
S3.000.00 įmokėti, 7 kambariai, 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, vienas kambarys rūsy, 
naujas bloku garažas, prašoma kai
na tik $25.000.00.
JANE - ST. CLAIR,
S15.900.00 pilna kaina, įmokėti S 
4.500.00; 5-kių kambarių namas, 
privatus asfaltuotas įvažiavimas. 
JANE - LAWRENCE, 
$18.500.00 kaina. $3.000.00 įmokė
jimas, 5-kių kambarių plytų na
mas. vienas kambarys rūsyje.

1928 Weston Rd,
WESTON ROAD - LAWRENCE, 
$105.000.00 prašoma kaina, 10- 
plex, įmokėjimas apie $30.000, 8 
metų senumo. Pajamų metams 
$14.500, sklypas 58x141 pėda. Prie 
gero susisiekimo, naujai atremon
tuotas, terašo grindinys ir laiptai. 
RONCESVALLES • GEOFFREY,

* $5,000.00 įmokėti, 3-jų butų atski
ras plytų namas. Prašoma kaina 
virš $30,000.00. Garažas, geras įva
žiavimas, gražus kiemas, naujas 
vandens šildymas, pajamų namas. 
RATHBURN - ISLINGTON, 
$37.900.00 prašoma kaina, gražus 
namas. 2 frontiniai įėjimai. Galė
tų tikti daktarui, dantistui. 7 kam
bariai, užbaigtas rūsys, iki lubų 
židinys, gėlėms dėžės viduje, nau
ji kilimai gyv. kambary, 3-uose 
miegamuose ir iš dalies rūsy. Gra-

ST- VAUPŠAS
Darbo tel. 249-7691 Namų tel. 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-130 Ir 4.30 -7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 130 ir 430 - 7
Penkt. 10 -130 ir 430 - 8
8ešt. 9-12
Sekm. 930 -1
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EXPO 67 NAKVYNĖS

ST. CLAIR ST. W.

2 MU LOCK

PRIVAČIAME NAME, SU ATSKIRU ĮĖJIMU IR VISAIS 
PATOGUMAIS, VISAI .ARTI EXPO IŠNUOMOJAMI KAM
BARIAI. VIENAM ASMENIUI S5. ŠEIMOMS NUOLAIDA.

V. KUDŽMA, 5001 BOSSUET ST., MONTREAL 5, P.Q.
TELEFONAS: 1-514-255-5579

OME C_J' 
d ENTRE

10 minučių autobusu iki parodos
PAPIGINTOS KAINOS:

kambarys vienam asmeniui $6;
sekantiems asmenims — po S2.

Vieta automobiliui. Užsisakyti — rugsėjo — spalio mėn.; 
Ankščiau užimta.

Buračas, 169 Chambly Rd., Longueuil, P.Q. Tel. 1-514-677-8232.

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 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

JUNCTION RO.

I

1967 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO SKYRIUS, DRAUGE SU TORONTO MU
ZIKŲ DRAUGIJA, REMIAMI MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONES FONDO IR 
"TORONTO DAILY STAR", PRANEŠA SEKANČIĄ PROGRAMĄ:

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

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

I PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
BLOOR - ROYAL YORK RD.
$7.000 įmok., mūrinis, vienaaukštis
(bungalovas) 5 kamb., įrengtas rū
sys, garažas ir privatus įvažiavimas. 
Prašo $22.500.
JANE - BABY POINT
$8.000 įmok., 7 kamb., mūrinis, ats
kiras, vand. alyva šildymas, šoninis 
įvažiavimas, garažas. Rami gatvė, ar
ti kraut, ir susisiekimo.
BLOOR - RUNNYMEDE

■$10-000 įmok., mūr., atskiras, 7 di-
Įdeli 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-

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

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.

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 $2.900 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- 
judomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

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

Earlscourt Park 
Exhibition Park

SEKMADIENĮ, rugpjūčio 6
— Toronto simfonijos orkestras
— The Govern. General’s Horse Guards ork.
— Bobby Minns ir jo orkestras — įvairybės
— vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
— Benny Louis orkestras ir The New Breed
— Populiari simfonija — dir. Victor Feld- 

brill, viešnia solistė — Mary Simmons

8.00 v.v.
8.30 v.v.

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

PIRMADIENĮ, rugpjūčio 7
Exhibition Park — Muzika iš “Oklahoma”, vad. Horace Lapp 
Ramsden Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras

ANTRADIENĮ, rugpjūčio 8
Davisville Park — vaikų teatro spektaklis “Pinocchio” 

Allan Gardens — Governor General’s Horse Guards ork.
Withrow Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras

TREČIADIENĮ, rugpjūčio 9
12.15 v.p.p. N. Phillips Sq.

7.15 v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v.

Moss Park 
Ramsden Park 
Riverdale Park

8.30 v.v.
8.30 v.v.

7.15 v.v.
7.30 v.v.
8.00 v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v.

7.15 v.v.

Monarch Park 
Dufferin Gr. Prk.

Grenwood Park 
Eglinton Park 
N. Phillips Sq. 
High Park 
Kew Gardens

— Jimmy McDonald — įvairi programa
— vaikų teatras su “Pinocchio”
— “Šokiai po dangaus žvaigždėmis”
— Tubby Fats Jug orkestras, Ken ir Kathy 

Partington, Allan J. Ryan, Klaas Van 
Graft

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

KETVIRTADIENĮ, rugpjūčio 10
— vaikų teatras su “Pinocchio”
— Brian Brown Trio — Fred Stone kvint.
— Benny Louis ir jo orkestras — įvairybės
— kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras
— kadriliaus šokiai — Al. Aylward orkest

PENKTADIENĮ, rugpjūčio 11
Kew Gardens — vaikų teatras su “Pinocchio”

High Park2.30 v.p.p.
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

SEKMADIENĮ, rugpjūčio 13
— 411 eskadrono R.C.A.F. orkestras
— Karališkojo pulko orkestras
— Rudy Spratt ir jo įvairybių programa
— vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
— Bobby Minns ir jo orkestras — įvairybės

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

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE 1-1161, namų 783-2105

Ateitininkų žinios
Stovyklos pirmoji savaitė praėjo 

labai gerai. Pirmąją savaitę stovyk
lavo 169 stovyklautojai, kuriems va

. dovauja 18 asmenų štabas. Oru ne
buvo galima skųstis; visa iš anksto 
suplanuota programa galėjo būti 
vykdoma 100%.

Stovykla baigiasi sekmadienį, rug
pjūčio 6 d. Oficijalus uždarymas 
įvyks 12 vai. Tėvai prašomi pasirū
pinti stovyklautojų atsiėmimu.

Toronto vyr. moksleiviai kartu su 
hamiltoniškiais vyksta 5 dienom į 
Expo 67. Juos ten globos Montrea
lio ateitininkai. Iš Toronto vyks 23 
ateitininkai. Jų kelionei reikia $200. 
Kitas išlaidas padengs jie patys. 
Jieškome stambesnių mecenatų. Bū
tumėm labai dėkingi, jeigu kas ga
lėtų tai kelionei kiek nors paau
koti.

Skautų veikla
• Penktoji Romuvos stovykla, 

baigta liepos 30 d., buvo viena di
džiausių savo dalyvių skaičiumi ir 
įdomiausia skirtingu antrosios savai
tės pobūdžiu, kai visą ištisą savaitę 
vyko atskiromis skautų ir skaučių 
grupėmis skilčių varžybos, apiman
čios lietuviškumą. tvarkingumą, 
drausmingumą, iškylas ir žygius, pa
sirodymus prie laužų, mazgus, signa
lizaciją ir kitus skautiško lavinimo 
dalykus. Šią džiamboretės savaitę bu
vo veikiama skilčių sistema. Svečių 
turėta iš Niujorko ir Bostono, kurie 
varžėsi ir puikiai pasirodė, laimėda
mi pirmąsias vietas. Liepos 22-23 d. 
savaitgalį stovyklautojų turėta apie 
350. Reguliarus šiokiadienių skaičius 
siekė apie 300. Minėtą savaitgalį, 
nors oras buvo labai nepalankus, 
švęstas Romuvos penkmetis. Minė
jimo sueigoje dalyvavo LSBrolijos 
VS v.s. V. Vijeikis. Kanados rajono 
skaučių vadeivė s. J. Ciplijauskai- 
tė-Tanner. LSB jūrų skautų skyriaus 
vedėjas j.s. B. Juodelis, Kanados 
rajono vadas ir pirmosios savaitės 
stovyklos virš. v.s. L. Eimantas, Ka
nados rajono vadeiva s. K. Batūra, 
daug skautu rėmėjų ir tėvelių. Visi 
sveikino Romuvą ir stovyklautojus. 
Kanados krašto valdybos vardu žo
dį tarė v.s. S. Kairys, antrosios sa
vaitės skautų programos vedėjas. Už 
nuopelnus Romuvai LSBrolijos VS 
ordiną “Už nuopelnus” prisegė Br. 
Sapliui ir pažangumo žymenimis ap
dovanotiems skautams M. Rusinui. 
A. Kobelskiui, M. Valadkai ir A Ši
leikai. Po trumpo parado su skau
tiškomis vienetų vėliavomis svečiai 
pavaišinti kavute ir pyragaičiais. Dėl 
lietingo oro šventės programa turė
jo būti trumpinama. Antroji savaitė 
pradėta su perkūnija, žaibais ir lie
tumi. Skilčių varžybos betgi buvo 
vykdomos. Stovyklą šiokiadieniais 
aplankė T. Placidas, T. Rafaelis. 
kun. Totoraitis, p. Kalendros ir kiti. 
Stovyklai vadovavo pirmąją savai
tę v.s. L. Eimantas, antrąją — v.s. 
č. Senkevičius.

• Penktojoj Romuvos stovykloj 
sužinota, kad Waterbury mirė v.s. 
Aleksas Matonis, buvęs Brolijos vy
riausiu skautininku, dabartinis tary
bos pirmijos narys ir “Skautų Ai
do” redakcijos narys. Jo netekimas 
atitinkamai paminėtas liepos 22 d. 
vėliavos nuleidimo apeigose.

• Penktosios Romuvos stovyklos 
maitinimą tvarkė ir ūkinius reikalus 
prižiūrėjo J. Baltaduonis, inž. L. 
Balsys, p. Buteikis ir šeimininkavo 
pirmąją savaitę: G. Tarvydienė, P. 
Melnikienė. G. Narbutienė. G. Staus- 
kienė. I. Ilgūnienė. V. Puidokienė. 
C. Pakštienė. B. Dundzienė. V. Ju- 
sienė, J. Zubienė ir Z. Vainauskienė: 
antrąją savaitę — G. Tarvydienė. A. 
Urbonavičienė. R. Akelaitienė. P. 
Melnykienė. B. Simonaitienė, G. 
Pakštienė. O. Jusienė. B. Dundzienė. 
I. Zubienė. M. Dambarienė. O. Go- 
rienė. Visiems ūkio skyriaus parei
gūnams ir ponioms šeimininkėms 
stovyklos vadovybė reiškia padėką.

• Penktosios Romuvos stovyklos 
uždarymo iškilmėse liepos 29 d. įžo
dį davė Mindaugo dr-vės kand. Jo
nas ir Petras Plučai.

• Etninių grupių stovykla įvyks 
rugp. 12-19 d. Lietuvių skautų vie
netas jau sudarytas. Ruošiama pa
rodėlė. Informaciją teikia šio specia
laus vieneto vadovas ps. P. Regina, 
tel. 274-2265.

• Vadovu-vių lavinimo stovykla 
įvyks rugp. 19-26 d. Bus vykstama 
autobusu iš Hamiltono. Stovyklauto
jai prisistato rugpjūčio 19 d.. 6 v. r. 
prie Jaunimo Centro. Pasiimti sto 
vyklines lovutes ir visa kitą asme
ninę stovyklautojo aprangą bei įpras
tus reikmenis. Atvykę stovyklauto
jai registracijoje sumoka po $20. To
ronto skautus-tes autobusu iki sto
vyklos lydės Šatrijos tuntininkė ps. 
L. Gvildienė. Tėveliai yra prašomi 
minėtu laiku savo vaikus nuvežti į 
Hamiltoną. C. S.

& CO. LIMITED REALTORS
. Tel. RO 7-5454

jimuL
BABY POINT - WARREN PARK, 

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

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

KITŲ NUOSAVYBIŲ.

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-

PASITEIRAUKITE DĖL 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A > j A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FAfcA/ylA 
KREDITO KOOPERATYVE ______________

DUODAME 
mortgičius iš 6V2% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

MOKAME
43A% už depozitus 
5/2% numatyta už šėrus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 16 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 minT 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L. G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
HIGH PARK GATVE, $27.500 pilna kaina; 8 nepereinami kambariai, 3 vir
tuvės, 2 prausyklos, geras sklypas.
GLENLAKE GATVĖ, $3.000 įmokėti, vienas atviras mortgičius balansui, 6 
gražūs kambariai, garažui vieta.
KENNETH GATVĖ, $2.000 įmokėti, atskiras namas, 7 kambariai, garažui 
vieta; prašoma kaina $24.000.
HEWITT GATVĖ, $45.000 prašoma kaina, 3-jų šeimų didelis namas, 3 vir
tuvės, 4 prausyklos, geras įvažiavimas, dvigubas garažas.
BATHURST - EGLINTON, keturbutis (Fourplex) originalus, gražus pasta
tas po 5 kambarius butai; įmokėti apie $25.000; balansui vienas mortgičius.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.

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

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

Stadžeto 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, prie 
Newmarket, tinka sklypams ar iškilmingai rezidencijai. Kaina tik $23.000. 
92 akru žemės prie Sutton, 48 plento ir provincijos parko (ca. 49 mylios 
nuo Toronto). Ideali vieta sklypams (priekis virš 4200 pėdų). Ca. 12 akrų 
apsodinta pušynu, ca. 8 acr. žvyro; ca. 70 acr. derlingos; 2 šaltinio prūdai;
2 kalneliai pašliužininkams. Galima pirkti ir po 10-20 akrų.
3 pigūs ūkiai po 100 akrų prie Wasagos. G<eri pastatai; derlinga žemė ir 
netoli vandenio (lietuvių paplūdimio).
$2.500 įmokėti. Davenport - Laughton, 6 šviesūs kambariai; gerų plytų; iš
ilginis koridorius, garažas, priimtinas mortgičius balansui.
$6.000 įmokėti, bungalovas (plytų) Mimico, moderni virtuvė, užbaigtas po
būvių kambarys rūsy; priv. įvažiavimas; puikus sodas su krūmais ir gėlėm. 
$20.000 jmokėti, 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 (vairia kaina. Prašome ctk kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm tąiygom paskolų—mortričiu 

Vyt. Morkis J. Kaukelis A. Bliūdžiui A Iv. (Mieldažukė) Wistoski
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APDRAŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMU • HWŪTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDU • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

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

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

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.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHUL1S

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

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

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 A-nett e St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
&94 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
šutomotinėmis transmisijomis 

ir Volkswagsnais.

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

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

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

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST., 
teL WA 1-3225 arba WA 4-1001

TORONTO MIESTAS
SKELBIA

1967 CIVILINĘ ŠVENTĘ
Toronto miesto korporacijos atstovai savo posėdyje 

1967 m. kovo 1 dieną priėmė šį nutarimą:
“Nustatoma, kad pirmadienis — 1967 m. rugpjūčio 7 

diena šiais metais yra civilinė šventė, t.y. nedarbo diena; 
miesto burmistrui pavedama įprasta tvarka ją viešai pa
skelbti”.

Vykdydamas minėtąjį nutarimą didžiai gerbiamas Wil
liam Dennison skelbia pirmadienį, 1967 m. rugpjūčio 7 
dieną NEDARBO DIENA (Civic Holiday). Visi prašomi tai 
įsidėmėti ir atitinkamai vykdyti.

C. E. NORRIS, 
• City Clerk 

Miesto rotušė,
Toronto, 1967 m. birželio 23 diena

GOD SAVE THE QUEEN

TORONTO MIESTAS

Viešas pranešimas šiukšlių 
išvežimo reikalu

1967 m. rugpjūčio 7 dieną, pirmadienį, nebus 
išvežamos šiukšlės.

Jos bus išvežamos sekančią reguliarią 
surinkimo dienq.

H. F. ATYEO, P.Eng., 
Gatvių priežiūros viršininkas

Skaitytojai pasisako
DAR APIE KREPŠINIO IŠVYKĄ
Skaičiau “Tėviškės Žiburių” 27 nr. 

atspaustą Rimanto Dirvonio pareiški- 
kimą, gautą per Jūsų bendradarbį 
Edv. šulaitį. Pareiškime tvirtinama, 
kad krepšinio išvyka į okupuotą Lie
tuvą yra privataus pobūdžio ir pla
nuojama turistiniais pagrindais. Tai 
nėra tiesa. Yra įsteigtas komitetas-or- 
ganizacija tokiu pavadinimu: “Ame
rican Lithuanian Sports & Cultural 
Activities Committee, Inc.” Adresas: 
P. O. Box 183, Oak Lawn, Ill. 60454. 
Šis adresas paminėtas R. Dirvonio 
pareiškime, prisidengiant nekaltai 
skambančia “Sporto išvyka”.

Naujos organizacijos įsteigimas ne
bėra jokia naujiena. Apie jos tikslus 
plačiai kalba ir komentuoja Čikagos 
lietuviai.

Pilnai pritariu tame pačiame “Tė
viškės Žiburių” numeryje atspausto 
Stebėtojo laiško nuomonei. Laiško 
autorius neklysta sakydamas, kad iš
vykos organizatoriai laisvės klausi
mą nustumia į antraeilę vietą. Išvy
kos iniciatoriai ir organizacijos stei
gėjai yra priešingi lietuvių išeivijos 
veiksnių nuomonei ir veiklai.

Čikagos lietuvis 
LAISVĖS PAMINKLAS

Š.m. gegužės 25 d. “Tž” Toronto 
apylinkės valdyba paskelbė konkur
są laisvės paminklo projektui Port 
Credit, Ont., lietuvių kapinėse. Bir
želio 15 “TŽ” K. Buivydas pagrįstai 
nurodo, kad paminklas turėtų būti 
ne kapinėse, kurios toli nuo lietu
vių gyvenamų vietų, bet tinkamesnė
je lengvai pasiekiamoje vietoje. Ka
dangi paminklo mintis visuomenėje 
neišpopuliarinta, buvo laukiama, kad 
apylinkės valdyba po K. B. laiško 
atsilieps ir paaiškins, kuriuo pa
grindu tai nutarta daryti. Bet vietoj 
to ji tik praneša “TŽ” liepos 6 d. 
laidoje, kad “paminklas bus pasta
tytas Toronto lietuvių kapinėse”. Va
dinasi, apylinkės valdyba nesirengia 
duoti platesnio paaiškinimo visuome
nei. Atrodo, kad gali būti geresnių 
vietų paminklui; gali būti praktiškes
nių paminklų; gali būti, kad kada 
nors vietiniam vyskupui paminklas 
gali nepatikti jo jurisdikcijoje esan
čiose kapinėse (nežinau įstatymų, bet 
manau, kad vyskupas turi teisių į 
kapines). Reikėtų nuodugnaus daly
ko nušvietimo bei išsiaiškinimo. J. D.

ONTARIO HOUSING CORPORATION

IŠNUOMOJAMI 
ARBA 

PARDUODAMI 
SKLYPAI
BRAMALEA

Jau galima pirkti arba nuomoti statybai paruoštus skly
pus pagal HOME (Home Ownership Made Easy) planų 
Bramalea apylinkėje.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
• Artėjant LJS jubilėjinei vasa

ros stovyklai, kuri prasideda rugpjū
čio 12 d. ir truks iki rugp. 26 d. 
Tėvų pranciškonų stovyklavietėje 
prie Wasagos, Neringos tunto jau
nimas yra skatinamas joje gausiai 
dalyvauti. Į stovyklą atvyksta jūrų 
skautų-čių vienetai iš įvairių JAV 
miestų — net iš tolimojo Los An
geles. Yra sudaryta labai įdomi sto
vyklinė programa: vandens užsiėmi
mai, regatos, kelionė laiveliais Not- 
tawasagos upe, plaukimo bei kitų 
rūšių sporto varžybos ir panašiai. 
Pirmąją savaitę stovyklos viršinin
ko pareigas eis j.v.s. H. Stepaitis, ant
rąją — j.v.s. V. Čepas. Mokestis: vie
nam asmeniui už dieną $3, dviem vie
nos šeimos nariam- $4.50, o trim vie
nos šeimos nariam tik už du — $6. 
Daugiau informacijų teirautis pas j. 
s. R. Kuprevičienę ar j.ps. J. Kupre
vičių tel. 249-0310. Jei atsirastų to
kių Neringos tunto j. skaučių-tų, ku
rie dirba ir todėl negali stovyklau
ti arba neturi susisiekimo priemonių, 
bet norėtų aplankyti stovyklą savait
galiais, prašomi paskambinti minėtų 
telefonu ir susitarti dėl kelionės.

Pilnos informacijos apie kainas, sąlygas, sklypų vietas 
gaunamos raštinėje Bramalea Consolidated, 70 Brama
lea Road prie 7-jo vieškelio.
Minėta žeme galės pasinaudoti tie, kurie bus pirmesni 
ir kreipsis nuo antradienio, rugpjūčio 8 d., 9 v. r., į minė
tą raštinę. Iš anksto sklypai nebus parduodami.
Sklypais gali pasinaudoti pavieniai asmenys, namų sta
tybos kooperatyvai ir komerciniai statybininkai.
Komerciniai statybininkai turės palikti depozitą už kiek
vieną sklypą, kol bus išpildytos visos H.O.M.E. programos 
sąlygos.
PASTABA: Nėra jokių pajamų apribojimų ryšium su tų 
sklypų pirkimu arba nuomojimu. Yra tik nustatyta, kad 
namai, statomi ant tų sklypų, turi būti nebrangesni kaip 
$15,000. Tie, kurie įsigyja sklypus pagal šį planą, bus 
atsakingi už finansavimą, susijusį su namų statyba.

Tai kitas H.O.M.E. skyrius 
paruoštas

ONTARIO HOUSING CORPORATION, 
bendradarbiaujant su

KANADOS VYRIAUSYBE.

Tūkstančiai sportininkų 
kovos įkarštyje

(Atkelta iŠ 3-čio psl.)
goję buvo rasta viskas tvarkoje ir 
jiems atiduota.

Jau nutarta, kad šeštosios Pan-Am 
žaidynės įvyks Cali, Kolumbijoje. Dėl 
jų varžėsi Kolumbijos, Čilės ir JAV 
atstovai. Amerikiečiai būtų surengę 
žaidynes Champ miestelyje, Missou
ri valstijoje. Jie žadėjo pastatyti net 
150 milijonų dol. vertės uždengtą 
300.000 sėdynių stadijoną. Šios spor
to žaidynės Winnipege kainuos apie 
$6.600.000. Federacinė vyriausybė su
mokės 46% išlaidų, provincinė 43%, 
Winnipego miestas 11%. Pajamos iš 
parduotų bilietų, televizijos ir radi
jo transliacijų, tikimasi, sieks iki 
$1.500.000.

Sportininkai kareivinėse
Visi sportininkai apgyvendinti Fort 

Osborne kareivinėse, kurios pavadin
tos Pan-Am Village. Kol kas draugiš
kiausi ir linksmiausi pasirodė Ku
bos sportininkai. Galbūt dėlto, kad 
pirmą kartą jie atvažiavo be jokios 
politinės priežiūros. Pvz. Puerto Ri- 
kos sporto žaidynėse jie buvo, gali
ma sakyti, uždaryti laive ir išlei
džiami tik rungtynėms. Kadangi vi
sos šiaurės pusrutulio valstybės, iš
skiriant Kanadą ir Meksiką, yra nu
traukusios su Kubos valdžia diplo
matinius santykius, tikėtasi nemalo
numų. JAV sportininkai buvo apgy
vendinti pietų, o kubiečiai vakarų 
stovyklos galuose. E. F.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

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

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

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

atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Pokalbis tarp vaikų
— Ar perskaitei knygą, ku

rią praeitą savaitę tau nupirko 
motina?

— Dar ne.
— Kodėl?
— Kad mama sakė, jog pir

ma turiu nusiplauti rankas ...
Daugeliui šių laikų moterų 

drabužių spintą atstoja biblio
teką ir siuvėjos salionas — stu
dijų klasę.

Du draugai ir šuo
Susitinka Maskvoje du drau

gai. Vienas jų išsivedęs šunį pa
sivaikščioti. Antrajam akysna 
krinta keistas šuns elgesys: jis 
uodegą mosikuoja ne į šonus, 
bet aukštyn-žemyn. Susidomėjęs 
klausia draugą, kodėl taip?

— Matai, gyvenu labai siau
ram kambary, — paaiškino šuns 
savininkas.

ŠYPSENOS
Prietaringas? Į kurią ranką?...

— Tamsta esi prietaringas? — Sūnelį, į kurią ranką no-
— Ne. ri, kad būtų padaryta injekcija?
— Tai paskolink man 113 do- — Į tėvelio ...

lerių. Parinko Pr. Al.

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS, PbniM.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

DRAUDIMAI
231-2661 2 3 3-3 32 3

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 betkuno verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

((ėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius, 

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

OKULISTĖS
i Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 

Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

(prie Dundas >

Telefonas LE. 2-4108

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. OJ).

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

VALAU FOTELIUS
ib įvairu s kilimus.

Automatinis eie&ira valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimais. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2__9 v. r..
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5.30 voL p.p.

Telefonas rq. 6-1375

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENI 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles* * 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą)-

J

Kabineto telefonas LE. 4-4451 
DR. f>. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(I rytu*  nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oacientus iš anksto susitarus

draudimo Įstaiga 
AL DŪDA

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

769 - 4612 
769-4131
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Sv. Jono Kr. par. žinios

— Gerojo Ganytojo stovykla 
pradeda trečiąją stovyklavimo 
savaitę; uždaroma šį sekmadie
nį. Tėvai prašomi tą dieną atsi
imti stovyklautojus.

— Praėjusį sekmadienį par. 
bažnyčioje pamaldose talkino 
svečias iš JAV kun. Alfonsas 
Babonas, o Springhurste — kun. 
R. Kasponis.

— Šį penktadienį, pirmąjį 
rugpjūčio mėnesio, pamaldos 
vakare 7.30 v. Po rytinių pa
maldų 7.30 lankomi ligoniai.

— Praėjusią savaitę lietuvių 
kapinėse, evangelikų sekcijoje, 
palaidota a.a. Morta Dirvelle- 
nė, o šį ketvirtadienį iš kitų 
kapinių perkeliama i liet, kapi
nes taip pat velionės motinos 
Jievos Petersonienės palaikai.

— Pakrikštyta: Kęstutis Pet
ras Belaišis.

Gerojo Ganytojo stovykloje 
jau trečia savaitė stovyklauja ar
ti 60 vaikų, daugiausia jaunes
nio amžiaus. Vadovybėje yra Al
dona Saimininkienė iš Hartfor
do, JAV, kuri labai sumaniai 
moko rankdarbių, tautinių šo
kių, žaidimų, dainų ir t.t. Su 
pasišventimu darbuojasi mokyt. 
V. Anskytė ir Ir. Kryževičiūtė. 
Stovyklos kapelionas — kun. J. 
Staškevičius, sumaniai “lyginąs” 
nuomones tarp stovyklos “kon
servatorių” ir “pažangiųjų” va
dovų. Jis rūpinasi stovyklos dva
siniais reikalais, o laužų metu 
išbando akordeoną ... Jo brolis 
stud. Vytautas ir A. Stankus uo
liai įsijungia į stovyklos kasdie
ninius rūpesčius. Rūpestingos ir 
niekad nepavargstančios stovyk
los šeimininkės: vadovė E. Un- 
derienė, M. Laurinavičienė ir 
R. Dundienė. Į stovyklą dienos 
programoms (sportui, rankdar
biams bei dainoms) taip pat at
vyksta gražus būrelis vasarvie
tėje su tėvais atostogaujančio 
jaunimo. Stovykla užsibaigia 
sekmadienį, rugpjūčio 6, iškil
mingu uždarymo aktu.

Dr. Juozo Urbaičio kabinetas 
dėl atostogų bus uždarytas nuo 
rugp. 1 iki rugpj. 21 d.

“Tėviškės Žiburiams” aukojo 
po $20: A. Kuliešius, Toronto, 
K. Poderys Sudbury; $5: P. Le- 
lis; $4: Z. Dobilas; po $2: St. 
Dagilis, M. Rybienė; po $1: V. 
Rupkalvis, Z. Adomėnas, J. Dra- 
gašius, Pr. Rusinskas.

Jono ir Bronės Morkūnų va
sarvietėje, Keswick prie Simcoe 
ežero ,liepos 29 d. įvyko jau
kus pobūvis atžymėti prieš ke
letą savaičių įvykusioms^ jung
tuvėms Šv. Jono Kr. bažnyčio
je. Sveikinimo žodį tarė kun. P. 
Ažubalis. Gausių svečių vardu 
bendrą dovaną įteikė N. Uogin- 
tienė. Prie Simcoe ežero turi 
savo vasarnamius 12 lietuvių 
šeimų.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Jonui Graibui, 

ponią Graibuvienę ir artimuo
sius giliai užjaučiame.

— Šeštadienį, rugp. 5 d., 8 v. 
r., Mišios už a.a. Matą ir Agotą 
Pajaujus; užprašė E. S. Tolvai- 
šos iš Sudbury, Ont.

— Ryšium su vasaros sezonu, 
Porciunkulio atlaidai iš šio tre
čiadienio nukeliami į šį sekma
dienį. Norint pelnyti visuotinius 
atlaidus, reikia būti malonės 
stovyje, atlankyti bažnyčią ir su
kalbėti 6 poterius Šv. Tėvo in
tencija.

— Šis penktadienis — mėne
sio pirmasis. Mišios, išpažintys 
ir Komunija — 7 ir 8 v. ryto 
ir 7.30 v.v. Ligoniai Komunija 
aprūpinami iš anksto susitarus. 
Prašom paskambinti par. rašti
nėm

— Šį sekmadienį — mėnesi
nė rinkliava par. statybos sko
loms sumažinti.

— Tretininkų mėn. susirinki
mas šį sekmadienį atšauktas. Mi
šios kongregacijos intencija — 
9 v.

— Kun. B. Jurkšas yra išvy
kęs atostogų į Europą; grįš rugp. 
vidury. T. Rafaelis, atostogau
damas Wasagoje, kartu talkina 
ateitininkų stovykloje. T. Tarci- 
zijus yra išvykęs atostogų į 
Montrealį.

— Sekmadienį, liepos 23, pri
micijas laikė Tėv. Petras Ruk- 
šys, salezietis. Mišiose dalyvavo 
pilnutėlė bažnyčia žmonių, gie
dojo iš Vilniaus atvykusi sol. O. 
Stankevičiūtė, brolių Simanavi
čių trio ir Prisikėlimo p-jos cho
ras. Kleb. T, Placidui pasveiki
nus jaunąjį kunigą parapijos 
vardu, gražų pamokslą pašauki
mų klausimu pasakė salezietis 
Tėv. M. Burba. Primicijantui — 
— dar kartą mūsų geriausi svei
kinimai ir linkėjimai, o Tėv. M. 
Burbai — didelis ačiū už malo
nią talką parapijos darbuose.

— Šiomis dienomis parapijo
je lankėsi: kun. J. Danielius, 
kun. J. Pakalniškis, kun. K. Si
manavičius, kun. P. Totoraitis, 
Tėv. J. Butkus, OSB, Tėv. J. 
Vaišnys, SJ, Tėv. V. Gidžiūnas, 
OFM, Tėv. A: Simanavičius, O 
FM, ir kt. Talkinusiems sekma
dieniais — didelis ačiū. Šiuo 
metu vienuolyne atostogas pralei 
džia Br. Viktoras Biveinis, OFM, 
iš Brooklyno, N.Y., o Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, OFM, kapelio- 
nauja ateitininkų stovykloje 
Wasagoje.

REIKALINGAS KAMBARYS ir 
virtuvė be baldų vienai moteriai. 
Tel. LE 3-6198. Skambinti 7-8 vai. vak. 

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

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

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

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadienj: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

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

“Dainos“ dovanų ir plekšteliu 
krautuvės.

JIESKOMA MOTERIS prižiūrėti 
du vaikus. Duodamas butas ir mais
tas. Atlyginimas pagal susitarimą. 
St. Gineitis, 16 Spencer Ave, To
ronto 3, Ont. Tel. LE 5-4189.

BLOOR — RUNNYMEDE rajone 
išnuomuojamas kambarys ir virtuvė 
su baldais. Tel. 762-6144.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

Naujai atidaryta kirpykla *
Howard Park Barber Shop,

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

I 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, transistoriniai radi
jo aparatai ir kt. Galite siųsti į 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogų 

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

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

Arba Toronte — RO 7-9088

A.A. URŠULĘ GRINSKIENŲ 
PALYDĖJUS

Liepos 17 d., po ilgos ir sun
kios ligos, Lady of Mercy li
goninėje mirė senosios imigra
cijos ateivė a.a. Uršulė Grins- 
kienė. Velionė gimusi 1898 m. 
vasario 9 d., Starkonių kaime, 
Viešintų par., Panevėžio apskr. 
1926 m. ištekėjo už Jono Grins- 
kio (miręs 1958). Į Kanadą, 
Prince Albert, Sask., atvyko 
1928 m., o Toronte gyveno nuo 
1938 m. Dukros Janina ir Li
dija dalyvavo par. choruose, o 
sūnus Jonas talkino šalpos dar
be. A.a. U. J. Grinskiai siunti
niais rėmė II D. karo pabėgėlius 
ir padėjo atvykti iš Europos gi
minaičiams.

Velionė buvo pašarvota Eear- 
le Elliot laidotuvių namuose. Ji 
buvo pagerbta puošniais gyvų 
gėlių vainikais, aukomis “Cana
dian Cancer Society” ir užpra
šytom Mišiom. Liepos 19 d. iš 
laid, namų velionės palaikai at
lydėti į Prisikėlimo bažnyčią. 
Čia buvo atlaikytos iškilmingos 
gedulo Mišios dalyvaujant T. 
Pauliui, OFM, T. Tarcizijui, OF 
M, T. Ambrozijų!, OFM. Mišių 
metu vargonavo kun. Br. Jurk
šas, giedojo sol. V. Verikaitis ir 
O. Stankevičiūtė. Pritaikytą pa
mokslą pasakė T. Paulius, OFM. 
Iš čia Velionė palydėta į Mt. Ho
pe kapines, kur ilsis jos vyras. 
Karstą nešė artimieji giminai
čiai. Prie naujai supilto kapo 
sugiedota “Viešpaties Angelas” 
vadovaujant sol. V. Verikaičiui. 
Laidotuvėse dalyvavo apie 300 
žmonių. Jie buvo pakviesti pie
tums Prisikėlimo par. naujon 
salėn. Palydos vilkstinę sudarė 
apie 100 automobilių. Tai buvo 
Įspūdingos laidotuvės, kuriose 
dalyvavo ir giminės iš JAV.

Velionė giliam liūdesy pali
ko sūnų Joną ir dukrą Lidiją 
Grinskius, dukrą Janiną ir žen
tą Vytautą Vingelius, anūkes: 
Mary-Anne, Viktutė ir Ritutę 
bei daugelį giminaičių. — V. B.

Lietuvos Generalinio Konsu
lato Toronte jieškomi šie asme
nys: Šiaudytis, teisininkas, dir
bęs Vilniuje geležinkelių- val
dyboje apie 1941-1942 m.; Ur
bonas, Jonas, baigęs veterinari
jos mokslą, vedęs dantų gydy
toją Juzę Paršelytę. Jieškomieji 
arba apie juos žinantieji malo
niai prašomi atsiliepti: Consula
te General of Lithuania, 1 Tril
lium Terrace, Toronto 18, Ont. 
Tel. 251-9090.

“Parama” praneša savo na
riams bei visuomenei, kad pir
madienį, rugpjūčio 7, įstaiga 
bus uždaryta. Antradienį bus 
atdara dieną ir vakare iki 8 vai.

Ateitininkų stovykloje N. Wa
saga šiuo metu stovyklauja apie 
170 jaunimo neskaitant stovyk
los personalo. Vyriausias stovyk
los vadovas — V. Kolyčius, dva
sios vadas — T. V. Gidžiūnas, 
OFM. Vadovų tarpe yra keletas 
jaunuolių iš JAV. Labai gražiai 
tvarkoma stovyklos programa — 
rimtoji dalis sumaniai derinama 
su pramogine.

LIETUVIAI TURISTAI, lankau- 
tieji Niagaros krioklį ir apylin
kes labai patogiai gali apsistoti 
motelyje “SHADY MOTOR

Ontario provincijos premje
ras J. Robarts pranešė, kad On
tario Diena pasaulinėje parodo
je Montrealy įvyks rugpjūčio 5, 
šeštadieni, Place des Nations. 
Numatyti du spektakliai — 2 v. 
p.p. ir 6.30 v.v. Programą at
liks 26 grupės: dainininkų, mu
zikų, gimnastų, iš viso 1200 as
menų įvairių tautybių. Lietu
viams atstovaus Hamiltono “Gy- 
vataras”, vadovaujamas Genės 
Breichmanienės. Ontario Diena

prasidės v ė Ii a v o s pakėlimu, 
premjero J. Robarts ir parodos 
direktoriaus P. Dupuy kalbomis. 
Programa užtruks 2 valandas. 
Žiūrovams Place des Nations 
yra 5000 sėdimų vietų. Progra
mai vadovauja L. Kossar, finan
suoja Ontario Department of 
Economics and Development ir 
Ontario Folk Arts Council. Po 
antrosios programos Ontario vy
riausybė rengia priėmimą Onta
rio paviljone 400 svečių.

H MONTREAIs™
Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24, P.Q. 1465 rue de Seve, Montreal 20, P.Q.

COURT” 2194 Niagara FaUs 
Bld., Tondawanda, N. Y., USA. 

Tik 15 min. nuo Niagaros krioklio

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

Rezidenciniame Montrealio rajone, prie Decarie Expressway, 15 min. 
nuo Expo, atskiri kambariai vien parodos svečiams rezervuotame 
bute. Kambarys vienam asmeniui $6, dviem — S10 ir sekantiem 
asmenim — po $2. Taip pat geros sąlygos norintiems atostogauti 

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

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

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.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė
MEAT

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvailes Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258

Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis
Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiukai 

rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
numdymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lel- 
d’mus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

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

, 1 M

Tvh... ]
UTHUAMM

SIUNTINIUS LENGVIAUSIA UŽSAKYTI
PER “TAURO” SIUNTINIŲ _______ _ —
ATSTOVĄ
St. Prakapą
18 Brookside Ave, 
tel. 767-9088,

Gauti nauji pavyzdžiai. Didžiausias pasirinkimas įvairių medžiagų, 
lietuviškų rašomųjų mašinėlių, akordeonų ir kt. • Didelis pasirinki
mas lietuviškų ilgo grojimo plokštelių, lietuviškų odinių albumų, pi
niginių, rašomųjų mašinėlių. Pigiau nei kitur.

A. a. šaulys Jonas Graibus mi
rė liepos 19 d. Palaidotas iš Pri
sikėlimo bažnyčios lietuvių šv. 
Jono kapinėse liepos 22 d. Nors 
buvo savaitgalis, bet daugumas 
šaulių dalyvavo laidotuvėse. Pa
maldas laikė ir gražų atsisveiki
nimo pamokslą pasakė klebonas 
Tėvas Placidas, OFM. Laidotu
vių namuose ir bažnyčioje gar
bės sargybą ėjo prie tautine vė
liava uždengto karsto ir karstą 
nešė uniformuoti šauliai, vado
vaujami kuopos pirmininko. Ka
pinėse šaulių centro valdybos ir 
Toronto VI. Pūtvio kuopos var
du atsisveikinimo žodi tarė kuo
pos pirm. St. Jokūbaitis.

Leidžiant karstą į duobę, išsi
rikiavę uniformuoti šauliai pa
gerbė paskutiniu kariniu saliutu.

Velionis buvo gimęs 1910 m. 
Skapiškio valsč., Rokiškio apskr. 
Buvo Lietuvos kariuomenės pus
karininkis ir aktyvus geležinke
liečių rinktinės šaulys.

Tebūna Tau, mielas broli šau
ly Jonai, lengva svetimos, bet 
laisvos Kanados žemė.

Šaulys G-kas.
Vyt. Alseika, žymus lietuvių 

žurnalistas, Eltos redaktorius V. 
Vokietijoj, lankėsi Toronte. Ta 
proga aplankė “TŽ” ir savo bi- 
čiulius-vilniečius bei kitus. Visų 
aplankyti negalėjo, nes turėjo 
grįžti į Niujorką, kur yra laiki
nai apsistojęs. Į Vokietiją jis 
nebegrįš — pakviestas čikagiš- 
kio “Draugo” pirmojo puslapio 
redaktoriumi, vietoje kun. K. 
Barausko, kuris nuo rugsėjo pra
džios pasitraukia pensijon.

Ligoninei Central Hospital 
Sherbrook gatvėje paskirta pro
vincinės valdžios parama $2.- 
695.104.00. Naujųjų pastatų sta
tyba kainuos $4.042.656.00. Iš 
privačių asmenų vajaus metu 
surinkta nemaža suma, tačiau 
dar trūksta $150.000. Ši ligoni
nė yra įsteigta dviejų brolių 
vengrų gydytojų. Joje dirba 
kaip radijologas dr. J. Sungai
la. Ligonine yra pasinaudojęs 
jau nevienas lietuvis.

“TŽ” redakcijoj lankėsi: dien
raščio “Draugo” administraci
nis štabas su vyr. administrato
rium kun. A. Spurgiu, MIC, 
priešakyje; kun. Pr. Garšva, MI 
C, “Draugo” moderatorius, ku
ris renka medžiagą a.a. vysku
po Pr. Brazio monografijai ir 
atostogauja prie Erie ežero; kun. 
Alf. Babonas, kun. A. Bortkevi- 
čius, kun. J. Pakalniškis iš JAV; 
A. Lymantas, “Lietuvos Pajū
rio” redaktorius su šeima; stud. 
S. Pašakarnis iš San Diego, Vyt. 
Bakaitis iš Bostono.

Julius Kviecinskas, 57 m. am
žiaus, apartamentinio pastato 
Thorncliffe Park Dr. tarnauto
jas sunkiai susižeidė. Jis norė
jo pagelbėti keltuve įstrigusiai 
moteriai, bet paslydo koja ir nu
krito 20 pėdų gylio keltuvo tuš
tumom

Stasys Banelis, kūr. savano
ris, Tautos Fondo Kanadoje at
stovybės pirmininkas, 70 m. am
žiaus sukakties proga gražiai 
pagerbtas liepos 29 d. p. Bane
lių vasarnamyje Springhurste. 
Dalyvavo sūnūs, marčios, anūkai 
ir gražus būrelis bičiulių. Sukak
tuvininką pasveikino Bendruo
menės, kūr. savanorių bei bičiu
lių atstovai. Oficialiai daliai va
dovavo sukaktuvininko sūnus iš 
Niujorko Vytautas. Visi linkėio 
geros sveikatos, ilgiausių metų 
ir sėkmės kilniame tėvynės lais
vės veiklos bare. Gražiai paruoš
toms vaišėms vadovavo sukak
tuvininko žmona ir abi marčios.

MONTREALIS
Rusų patikėtiniai stovykloje. 

Pasaulinėje parodoje yra būre
lis lietuvių, tarnaujančių sovie
tų paviljone. Šalia jų Montrea
lyje nuolat maišosi bent kele
tas lietuvių ar rusų lietuviško
mis pavardėmis, kurie neaiškiais 
tikslais jieško kontaktų su vie
tos lietuviais, ypač naujaisiais 
ateiviais. Pora tokių patikėtinių 
netikėtai atsirado ateitininkų 
stovyklos, esančios Baltijos sto
vyklavietėje netoli Montrealio, 
uždaryme. Nejaugi tie svečiai ir 
jų palydovas nežinojo eilinio 
mandagumo taisyklės, kad to
kiu atveju reikia pirmiausia 
gauti stovyklos vadovo sutikimą 
stovyklą lankyti? Dal.

Jaunimo ekskursiją į Kvebe
ką organizuoja “Baltijos” komi
tetas kartu su “Litu”. “Baltijos” 
vardu gauta parama iš Quebec 
Centennial Committe $785. Į eks 
kursiją numatoma registruoti 
“Lito” narius ir “Baltijos” sto
vyklautojus.

A. Gaurio vasarvietėje prie 
St. Donat atostogavo: p.p. Dar
gienė iš Čikagos, VI. ir M. Si
manavičiai iš Toronto, inž. K. 
Simanavičius iš Niujorko, F. ir 
Z. Rajeckai, p. Stoniai iš JAV, 
p. Gudaičiai iš JAV, p. Šapoč- 
kinai iš Toronto, p. Tijūnėliai 
iš Klevelando, p. Staškus, p. 
Blazevičiai iš JAV.

Montrealio policija suėmė 15 
ukrainiečių, demonstravu
sių prie Sov. Sąjungos paviljo
no pasaulinėje parodoje. Jie bu
vo pristatyti teismui už tai, kad 
darė “netvarką”. Vienas stebė
tojas pareiškė, kad maždaug 75 
jaunuoliai dalyvavo demonstra
cijoje ir dainavo tautines ukrai
niečių dainas, o kaikurie jų šau
kė “gėda”, “duokite laisvę Uk
rainai!” Praėjusią savaitę pa
saulinėje parodoje Hospitality 
paviljone laisvieji ukrainiečiai 
surengė savo savaitę, kurios me
tu išstatė tautinius rankdarbius 
ir davė keletą paskaitų apie Uk
rainos praeitį. Prie šio paviljo
no budėjo du parodos sargai, 
kad ir čia, ypač savaitės užbai
goje, neįvyktų demonstracijų. 
Vienas jaunuolis buvo suimtas 
už dalinimą antikubiečių litera
tūros prie skautų paviljono.

— Pirmasis rhėnesio penkta
dienis — rugpjūčio 4 d.; Mišios 
rytą 7.30 ir vakare 8 v. Išpažin
čių bus klausoma ketvirtadienio 
vakare nuo 7 v.

— Sv. Kazimiero parapijoje 
lankėsi kun. Pr. Gaida, kun. V. 
Atkočius, MIC ir brolis pranciš
konas Viktoras Biveinis iš Bro
oklyno.

— A. a. Kazimieras Rekašius 
palaidotas iš Šv. Kazimiero baž
nyčios liepos 24 d. Į laidotuves 
buvo atvykę brolis, sesuo iš JAV 
ir giminaičiai iš Toronto.

— Royal Victoria ligoninėje 
mirė Juozas Strimas; palaidotas 
iš šv. Kazimiero bažnyčios liepos 
26 Cote dės Neiges kapinėse. Pa
lydėjo gausus būrys pažįstamų. 
Užuojauta p. Strimienei ir arti
miesiems.

— Kazimierui Klemkai R. 
Victoria ligoninėj padaryta plau
čių operacija. Anksčiau jis bu
vo išsiųstas į Meksiką kaip spe
cialistas surasti ten techninę 
kliūtį vario vielų fabrike. Jis ją 
greitai surado, bet dėl ten esamo 
karšto klimato smarkiai susirgo 
ir nebegalėjo ilgiau būti.

— Moksleivių ateitininkų sto
vykla gerai pavyko. Dalyvavo 52 
stovyklautojai. Dabar vyksta 
skautų ir skaučių stovykla. Da
lyvauja apie 40 stovyklautojų. 
Atvyko vyr. skautininkas Vladas 
Vijeikis iš Čikagos. Stovyklą 
taip pat aplankė Brolijos dva
sios vadas vyr. sktn. T. J. Vaiš
nys, SJ.

— Lankėsi kun L. Jankus ir 
kun. M. Vembrė.

— Lietuvoje mirė Stefanija 
Ivanauskienė. J. ir VI. Ivanaus
kams, jr. ir sr., ir giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

— A. Vartų choras pradeda 
ruoštis Lietuvių Dienos pasiro
dymams. Raginame visus cho
ristus dalyvauti repeticijose. Ne
dalyvaujant kitų Kanados vieto
vių chorams (tai reikia labai ap
gailestauti) montrealiečių dar
bas įgauna ypatingos reikšmės. 
Dalis darbo jau yra padaryta 
baigiant 66/67 metų darbo se
zoną.

— Lankosi daug lietuvių sve
čių Montrealyje. Beveik visuo
se lietuvių namuose yra sve
čių.

— Nekaltai Pradėtosios Ma-

EXPO 67
IŠNUOMOJAMI
KAMBARIAI
NETOLI PASAULINĖS PARODOS. Yra vietos automobiliui pastatyti.
SKAMBINTI TEL. 482 1380; 5377 King Edward Ave., Montreal, P.Q.

I EXPO NAKVYNĖS
Išnuomojami kambariai privačiame name. Visai arti parodos. 

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

Vykstantiems j pasaulinę parodą 
MONTREALYJE

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

Montreal 36, P.Q. Canada. Tel. (514)722-6152

EXPO 67 MONTREALYJE
15 min. nuo EXPO išnuomojami privačiai dideli patogūs kambariai su 
virtuve: $10.00 dienai už kambarį su dviguba lova. 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. Gabrusevič’us, 5965 De Jumonville St.,
Montreal 5, P:Q. Tel.: (514)256-3018

— Royal Victoria ligoninėje 
gydosi Petras Petrauskas ir An
tanas Paznokaitis.

— Į namus parvežtas A. Yuk- 
nelis iš Doctors ligoninės.

— Iš Mayfair ligoninės į na
mus parvežtas Jonas Masys, ku
ris dėl gilios senatvės (98 metai) 
nebegali vaikščioti.

— P. Jurgutienei padaryta 
akies operacija, dabar laikinai 
paguldyta į Villa Medica.

— Liepos 29 d. iš atostogų su
grįžo klebonas kun. F. Jucevi
čius.

— Išbuvusi šeimininkės parei
gose D. Girdauskienė šv. Kazi
miero klebonijoje nuo liepos 30 
d. sugrįžo į namus.

— Kardinolas A. Samorė at
siuntė padėkos laišką klebonui 
kun. F. Jucevičiui ir visiems šv. 
Kazimiero parapijiečiams. Tame 
laiške rašo: “Šv. Sostas išnaudo
ja kiekvieną progą Lietuvos ka
talikų padėties palengvinimui. 
Šventojo Tėvo Pauliaus VI-jo su
sitikimuose su atsakingais sovie
tų valstybininkais pagrindinis 
pasikalbėjimų objektas buvo 
kaip tik kataliku sunki padėtis 
sovietų dominuojamose teritori
jose. Šv. Tėvas labai sielojasi sa
vo vaikų kančiomis ir daro viską, 
kad jas sušvelnintų. Jis neuž
miršta lietuvių tautos, kaip ne
užmirštu ir aš. kuris turėjau lai
mės giliai pažinti ir įvertinti jos 
savybes. Žinant tačiau padėtį, 
reikia veikti, turėti kantrybės ir 
virš visko melsti Visagali, kad 
Jis priartintu laimingesnius lai
kus Bažnyčiai ir katalikams Jū
sų brangioje Tėvynėje”.

— Užpraeito sekmadienio 
• rinkliava $164.40. praėjusio sek
madienio $108.30. K.J.G.

rijos seserys išvyksta rekolek
cijų ir atostogų į Putnamą rug
pjūčio pradžioje.

— Užsakai: R. B art ni kas su 
M. S. McLachlan; A. S. Bulota 
su R. Kudžmaite.

— Rinkliavos: liepos 16 — 
$190.50; liepos 23 — $287. Au
kos bažnyčios fondui: $15 — P. 
Baltuonis, $14 — J. Mačionis, 
$10 — J. Adomėnas.

“Litas” primena, kad iki rug
pjūčio 10 d. galima perkelti san
taupas į “Litą” iš kitų bankų 
nenustojant nė vienos dienos 
palūkanų.

Kam permokėti už Expo pa
sus? Daugelis parodos lankyto
jų galėtų gerokai sutaupyti, jei
gu žinotų kokius pasus ir kokias 
knygutes pirkti. Numatantiems 
parodą aplankyti daugiau kaip 
3 kartus 7 dienų laikotarpyje, 
geriausia pirkti 7 dienų pasus, 
kurie “Lite” kainuoja $9. o prie 
įėjimo $12. Jaunimui kainuoja 
$8, vaikams $4.50. Numatan
tiems į parodą eiti bent du kar
tus, geriau pirkti bonų knygu
tę kartu su dviejų dienų pasais, 
kuri “Lite” kainuoja $8. o vai
kams su vienu pasu $3.80. Kas 
jau turi pasus, tiems patartina 
nusipirkti tik bonų knygutes be 
pasu, ant kurių gaunama 33% 
nuolaida. Bonų knygutės tinka 
gauti “Expo Guide” arba “Expo 
Souvenir Map”, “minirail” bi
lietus, La Ronde Amusement 
Park pasivažinėjimams ir pra
mogoms, nealkoholiniams gėri
mams ir valgiui Expo restora
nuose. kioskuose ir pan. “Litas” 
dar turi visų rūšių pasų, išski
riant sezoninius, ir bonų knygu
čių. Kainos tos pačios, kurios 
buvo prieš paroda atidarant, tai
gi, su žymia nuolaida. Pr. R.

/T yy C C Adresas: 1465 De Seve Street
■ O Montreal 20, Que., teL 766 - 5827

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.
x

MOKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5t4% 
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 Ik’ 
$10.000.

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

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

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

►

EXPO 67 PASUS IR BONŲ KNYGUTES 
Montrealyje nusipirkite su žymia nuolaida darbo dienomis 
Montrealio Lietuviu 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


