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Krepšinio politika
Su slenkančiais metais atslenka ir naujos problemos. Šiemet, 

ryšium su pasauline paroda Montrealyje, aštriau iškilo santykia
vimo klausimas tarp laisvųjų lietuvių ir atvykusių iš pavergtosios 
Lietuvos. Dar šio klausimo svarstymo bangai nenuriedėjus, iškilo 
kita panaši problema — krepšininkų išvyka pavergtoj on Lietuvon. 
Tiek pirmąja, tiek antrąja problema susidomėjo ne vien Montrea- 
lis su Čikaga, bet ir visa išeivija, nes tai dalykai, kurie jautriai 
paliečia visus. Apie Montrealio problemą esame rašę jau nekartą, 
o su krepšininkų išvyka teko palaukti konkretesnių duomenų. Apie 
jos projektą jau buvo girdėti dar prieš Montrealio problemą, bet 
konkrečių duomenų vis nebuvo matyti. Gal rengėjai jų neturėjo, 
o-gal slėpė. Net ir tada, kai išvykos organizatoriai, jausdami visuo
menės spaudimą, išsiuntinėjo raštą lai&aščių redakcijoms, neviską 
atskleidė. Savo pareiškime tie organizatoriai įtikinėjo, kad tai pri
vataus pobūdžio išvyka, suderinama su mūsų vadovaujančių veiks
nių priimtomis “privataus bendravimo” gairėmis. Vėliau paaiškėjo, 
ir tai iš kitų šaltinių, kad išvyka turi gana aiškų oficialumo po
būdį. Pirmiausia, pats kvietimas gautas iš oficialios sportinės orga
nizacijos okupuotoje Lietuvoje, kuri negali pajudėti be okupanto 
valios. Antra, JAV-se sudaryta minėtam reikalui oficiali organi
zacija “American Lithuanian Sports and Cultural Committee, Inc.” 
Trečia, VLIKo vadovybė ir kiti vadovaujantys veiksniai pareiškė, 
kad tokia išvyka negali būti laikoma privačiu bendravimu.

★ ★ ★
Toks krepšininkų užsimojimas primena jau anksčiau bandy

tas organizuoti “fondacijas” palaikyti ryšiams su okupuota Lie
tuva, bandymus rengti dailininkų parodas ir pan. Visa tai žlugo 
pačioje užuomazgoje, nes ir patys entuziastai pamatė, kad visur 
uždėta ruso letena — kartais atviru, o kartais pridengtu būdu. 
Atrodo nekitaip yra ir mūsų krepšininkų atveju. Jie yra šaunūs ir 
žvalūs sporto aikštėje, tačiau nepakankamai apdairūs politinėje 
srityje. Užtat lengvai juos pajungia tie, kurie moka panaudoti jų 
politinį nesiorientavimą. Atsakingi šiuo atveju yra ne patys krep
šininkai, bet ta. grupė asmenų, kurie jau kuris laikas braunasi 
į laisvosios išeivijos gyvenimą su pridengtomis vilionėmis. Šį 
kartą ji nukreipė dėmesį į krepšininkus, atkakliai gindama savo 
pozicijas ir įrodinėdama jų nekaltumą bei naudingumą. Kai ji 
susilaukė tvirtos opozicijos,' į pagalbą atėjo komunistinė spauda, 
kuri, užuot sustiprinusi, susilpnino krepšininkų išvykos organi
zatorių pozicijas. Visi pamatė, kad pradėtas bendravimas su Lie
tuvos okupanto įstaigomis, kad laisvajam lietuviui tenka lenktis 
okupanto galiai ir tuo parodyti vergijos pripažinimą. Jeigu kuris 
organizuotas vienetas, taip darydamas, to nejaučia, tai sovietai 
mokės tą jo nejautrumą panaudoti savajai propagandai prieš lais
vuosius lietuvius ir ardyti jų frontą.

★ ★ *
Galimas dalykas, kad krepšinio išvykos dalyviai viso to ne

pastebi ir kelionę ėmė organizuoti turėdami geriausias intenci
jas, kurias jie bandė atskleisti savo pareiškime spaudai. Galbūt 
kaikurie užsipuolimai buvo perdaug atšiaurūs ir įskaudino viešai 
užsiangažavusius asmenis, šmeižtai, žinoma, nėra gera taktika, bet 
antra vertus, nebuvo gera taktika rengti žygį nepasitarus su va
dovaujančiais laisvosios išeivijos veiksniais. Jeigu anksčiau krep
šininkų kelionės reikšmė nebuvo aiški, tai viešai pasisakius veiks
niams prieš kelionę į Lietuvą šiuo metu, jos rengėjams nuosekli 
išeitis būtų buvusi susilaikyti. Galime kritikuoti politinę išeivijos 
vadovybę, pageidauti didesnio jos vieningumo bei veiksmingumo, 
tačiau daryti anarchijos niekas neturi teisės. Kad ją stengiasi 
daryti komunistai, tai natūralu, bet kai panašiu keliu eina lais- 

■vieji tautiečiai, kovoja už Lietuvos nepriklausomybę, yra peik
tina. Tokiu keliu eidami savo politinės vadovybės nepagerinsime, 
o tik palengvinsime Lietuvos pavergėjui nutiesti savo voratink
lius išeivijoje, kuri dar tebėra vienintelė lietuviu pilis, gyvenanti 
laisve ir kovojanti už pavergtųjų tautiečių nepriklausomybę. Ga
limas išeivijos budrumo susilpninimas “kultūrinio ir sportinio 
bendravimo” vardu bus ženklas ir Amerikos visuomenei bei jos 
valdžiai nustoti kalbėjus apie pavergtas tautas. Taigi, mūsų krep
šinio politika, anksčiau pasitarnavusi Lietuvos vardo garsinimui, 
šį kartą pasuko abejotinos vertės keliu.

KANADOS /VYKMZ

KO SIEKIA
Žurnalas “Paris-Match” pa

skelbė pasikalbėjimą su Kana
dos premjeru L. B. Pearsonu ir 
Kvebeko premjeru D. Johnso- 
nu. Prancūzams skaitytojams D. 
Johnsonas pareiškė, kad jo va
dovaujama Union Nationale par
tija siekia politinės nepriklauso
mybės Kvebekui kanadiškosios 
bendrosios rinkos rėmuose. 
Prancūzų kilmės kanadiečių 
kultūra esanti dideliame pavo
juje, tačiau visus nesutarimus 
turėsią išspręsti patys kanadie
čiai. Priešingu atveju Kvebekas 
gali būti priverstas įsijungti į 
JAV. Premjeras L. B. Pearsonas 
reiškė vilti, jog dvikalbė ir dvi- 
kultūrė federacija bus išsaugota. 
Jo nuomone. Kvebeko atsisky
rimas nuo Kanados būtų nelo
giškas ir nepraktiškas, nes da
bartinėje federacijoje Kvebekas 
turi didesnes galimybes už tas, 
kurias turėtų būdamas nepri
klausomas, apsuptas 200 milijo
nu angliškai kalbančiu šiaurės 
amerikiečiu. L. B. Pearsonas 
taingi nabrėžė. kad prancūziš
kasis Kvebekas Kanadai pade
da išlaikvti savita ir skirtingą 
nuo JAV politinės santvarkos 
veidą. Vien dėl šios priežasties 
prancūziškoji kultūra ir pran
cūzu kalba yra labai svarbi Ka
nadai. Paklaustas anie dabartine 
jfamna tam Kanados ir Pran
cūzuos. L. B Pearsonas primi
nė. kad norą kartu santvkiai bu
vo pašine ir su Bntaniia kai 
nastarnū mėgino kištis į Kana
dos reikalus.

JĄV naštas nutarė sulaikyti 
visus laiškus, adresuotus “Cana- 
diana 67” moteliui Montrealvie. 
Jie grąžinami siuntėjams, voką

KVEBEKAS?
antspaudavus įspėjamu žodžiu 
“fraudulent”. Šių priemonių 
paštą privertė imtis gausūs ame
rikiečių turistų skundai. “Cana- 
diana 67” yra 400 kambarių ba
rakinio tipo motelis, pastatytas 
pasaulinės parodos lankytojams 
apnakvinti. Nors kambariai yra 
labai prastai įrengti, už parą 
imama po $26. Rezervuojant 
kambarius, už juos tenka iš 
anksto sumokėti. Iš nusivylusių 
draugų sužinoję, kad šis mote
lis tėra paprasta pašiūrė, daug 
amerikiečių bandė atsisakyti re
zervuotų kambarių ir atgauti 
įmokėtus pinigus, bet motelio 
vadovybė jų nesutinka grąžinti. 
Nakvynių reikalus tvarkanti 
Logexno įstaiga “Canadiana 67” 
moteliui buvo davusi leidimą 
priimti parodos svečius, bet pas
taruoju metu juos jau nukreipia 
i kitas nakvynių vietas, nors lei
dimas tebėra neatšauktas. JAV 
naštas grasina, kad amerikiečių 
laiškai bus sulaikomi ir kitam 
moteliui, kuris taip pat nėra ver
tas $26 parai.

Ontario provincijos žemės ir 
mišku departamentas ruošiasi 
irengti didžiausią provincinį par- 
ką iškylautojams Georgian Bay 
pakrantėje, į šiaurę nuo Pene- 
tanguishene miestelio. Departa
mentas jau yra nupirkęs 3.000 
akru žemės plotą, kuris bus pa
pildytas dar 2.000 akrų. Van
dens sporto mėgėjams bus skir
ta pusantros mylios ilgio Geor
gian Bay pakrantė, žemės su
pirkimas ir parko įrengimas už
truks keletą metų. Manoma, jog 
naujasis parkas taps pagrindine 
iškylų vieta pietinėje Ontario 
dalyje.

Pasaulinėje parodoje Montrealy įvykusiame Ontario tautinių grupių spektaklyje dalyvavo 22 tau
tybės. Šioje nuotraukoje matome Ontario pilietybės minister) Robert Welch su grupe atstovių. De
šiniajame krašte — lietuvaitė, "Gyvataro" šokėja

Vilniaus studentų dauguma - lietuviai
Japonų korespondento pasikalbėjimas su universiteto rektoriumi prof. Jonu Kubilium

“The Christian Science Moni
tor” dienraštis Bostone rugpjū
čio 3 d. laidoj paskelbė japonų 
kilmės korespondento Takashi 
Oka pranešimą iš Maskvos apie 
Vilniaus universitetą. Liepos 
pradžioje minėtasis korespon
dentas su keliais kitais laikraš
tininkais lankėsi Vilniuje, da
lyvavo užsienio reikalų “minis- 
terės” L. Diržinskaitės-Piliušen- 
kos surengtoje spaudos konfe
rencijoje, turėjo progos pasikal
bėti su universiteto rektorium 
prof. Jonu Kubilium. T. Oka jį 
pristato skaitytojams kaip pasi
žymėjusį matematiką, kuris per
nai lankėsi Illinois, Michigan ir 
Kalifornijos universitetuose.

LIETUVIŲ DIENA MONTREALYJE
Tradicinė Kanados Lietuvių 

Diena, iš eilės jau tryliktoji, 
šiemet rengiama Montrealyje, 
kur pasaulinė paroda traukte 
traukia milijonus žmonių. Dėlto 
ir Lietuvių Dienai buvo parink
tas Montrealis. Pradžioje buvo 
manyta, kad visa programa 
įvyks parodos rėmuose, bet vė
liau paaiškėjo, kad tai neįma
noma. Dėlto tik dalis progra
mos, būtent, tautiniai šokiai bus 
atlikti parodos rajone — Plai
ne de Jeux (šv. Elenos saloje) 
net du kartu: šeštadienį, rugsė
jo 2 d., 1 v.p.p., ir sekmadienį, 
rugsėjo 3 d., 6 v.v. Visa kita 
programa bus atlikta už paro
dos ribų. Pagrindinis koncertas- 
aktas įvyks Salle Claude Cham
pagne (200 Bellingham Rd.) sek
madienį 2.30 v.p.p. Meninę pro
gramą atliks Metropolitan ope
ros solistė Lilija Šukytė, tauti
nių šokių grupė “Gyvataras” ir 
Montrealio Aušros Vartų par. 
choras. Didysis lietuvių susiti- 
kimas-pobūvis įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 2 d., 7.30 v.v. Paul Sau- 
vė arenoje (Pie IX Blvd, ir Beau
bien g. sankryžoje). Ten bus ren
kama ir iškilioji Kanados lie
tuvaitė. Krepšinio turnyras ren
giamas rugsėjo 2, šeštadienį, 
10 v. r. Richard gimnazijos spor
to salėje (4400 Champlain Blvd., 
Verdun). Dalyvaus Kanados vy
rų krepšinio komandos.

Katalikų pamaldos Expo 67 
bažnyčioje (St. Catherine ir St. 
Denis g. sankryžoje) sekmadie
nį, rugsėjo 3 d. 11 v.r. Pamal
das laikys kardinolas P. E. Le- 
ger, Montrealio arkivyskupas, 
pamokslą sakys vysk. V. Briz- 
gys. Apie evangelikų pamaldas 
dar neturima žinių.

Lietuvių Dienos iškilmės bus 
užbaigtos jaunimo pasilinksmi
nimu sekmadienį 10 v.v. šv. 
Kazimiero par. salėje 3426 Par- 
thenais St. Bilietai į šeštadienio 
nobūvį — $2.50; i sekmadienio 
koncertą — $3.00. jaunimui ir 
studentams $1.50. Nakvynių rei
kalus tvarko J. Adomaitis, 591 
Gerald St., La Salle, P.Q. Tel. 
366-7639.

Tokie yra Lietuvių Dienos 
programos rėmai, kuriuos užnil- 
dvs sDortininkai. šokėjai, solis
tai, choristai, kalbėtojai... ir 
pagaliau visi iškilmių dalyviai.

Ką vadina išlaisvinimu?
Vilniaus universiteto praei

čiai skiriama keliolika eilučių, 
pažymint, kad jis buvo įsteig
tas Tėvų jėzuitų 1579 m., kad 
jį 1831—1919 m. už tautines 
revoliucines nuotaikas buvo už
daręs carinis Rusijos režimas ir 
kad 1920-39 m. universitetą 
tvarkė Lenkija. Sovietų spaudi
mo dėka Vilnius buvęs grąžin
tas Lietuvai,* bet ją pačią užėrųė 
Sovietų Sąjunga. Toliau sekė vo
kiečių okupacija ir Lietuvos “iš
laisvinimas” 1944 m. Antrosios 
sovietinės okupacijos pradžią, 
kaip matome, reikaluose nesusi- 
gaudąs japonas T. Oka vadina

Turimomis žiniomis, Kanados 
Lietuvių Dienoje dalyvaus visa 
eilė žymių svečių: Lietuvos at
stovas Vašingtone J. Kajeckas, 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas, ALTos pirm. inž. A. Rudis, 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, 
spaudos atstovai ir kt.

Iš JAV Čikagos Lietuvių Vaiz
bos Butas (Lithuanian Chamber 
of Commerce) organizuoja eks
kursiją į Kanados Lietuvių Die
ną Montrealyje. Dalyviai vyks 
trimis traukinio vagonais. Ta pa
čia proga ekskursantai numato 
aplankyti pasaulinę parodą or
ganizuotai su parodos vadovu. 
Numatę apžiūrėti ir Montrealio 
miestą. Montrealyje ekskursija 
išbus tris dienas. Vaizbos Buto 
valdybos pavedimu, ekskursiją 
organizuoja ir jai vadovaus se
nosios kartos ateivis Wm. J. Ka
reiva.

Ekskursiją iš Brooklyno or
ganizuoja laikraštis “Darbinin
kas”, baigiąs užpildyti antrą 
autobusą. Tikimasi, kad bus ir 
daugiau ekskursijų.

Prašo pakeisti “šviesos-Santaros” atstovą
Amerikos Lietuvių Taryba 

rugpjūčio 4 d. posėdyje apsvars
tė okupuotos Lietuvos bylos ei
gą Jungtinėse Tautose ir JAV 
valdžios sluogsniuose, išklausė 
pirm. A. Rudžio pranešimą apie 
atliktus žygius išleisti pašto 
ženklui Lietuvos nepriklausomy
bės 50 metų sukakties proga. 
Taipgi numatoma surengti iškil
mingą lietuvių kongresą Vašing
tone vasario 16 d. arba birželio 
mėn.

Posėdyje buvo paliesta ir lie
tuvių krepšininkų išvyka oku- 
puoton Lietuvon. Tuo reikalu 
ALTos biuletenyje rašoma:

Iš paskelbtų organizatorių, 
pasivadinusių koordinatoriais, 
pavardžių paaiškėjo, kad jų tar
pe yra šviesos-Santaros Federa
cijos pirmininkas Raimundas 
Mieželis, kuris atstovauja tai or
ganizacijai Amerikos Lietuvių 
Taryboje su kitais dviem tos or
ganizacijos atstovais. ALTos 
nuomone, ta sportininkų išvyka 
nėra privati, suorganizuota ofi
cialiai inkorporuoto vieneto var- 

išlaisvinimu. Taip jį, matyt, in
formavo kompartijos pareigūnai 
ir “ministerė” L. Diržinskaitė- 
Piliušenka Vilniuje.

Nevisi priimami
Prof. J. Kubiliaus pateiktais 

duomenimis, Vilniaus universi
tetas šiuo metu turi 5.500 regu
liarių studentų, 2.000 vakarinių 
lankytojų ir 5.000 studijuojan
čių korespondentiniu būdu. Pa
sak prof. J. Kubiliaus, 80% stu
dentų yra lietuviai, o kiti — 
rusai, lenkai, tautinių mažumų 
atstovai. Paskaitų 93% skaito
ma lietuvių kalba. Mokestis už 
mokslą nemokamas, 70% stu
dentų gauna įvairias stipendijas. 
Vieną trečdalį studijuojančiųjų 
sudaro darbininkų vaikai, antrą 
— kolchozininkų ir trečią — 
įstaigų tarnautojų. Pernai Vil
niaus universitetan norėjo įsto
ti 6.000 kandidatų, bet buvo at
rinkti konkursiniu keliu 2.500. 
Pirmaisiais metais egzaminų ne
išlaiko ir iš universiteto iškrin
ta apie 4% studijas pradėju- 
siųjų.

Vienuolika fakultetų
Vilniaus universitetas turi 11 

fakultetų ir skyrių Kaune, kurį 
japonas T. Oka vadina didžiau
siu Lietuvos miestu. Jo teigi
mu, kauniečiai studentai yra pa
garsėję matematikos ir medici
nos sritys. Be reikalo Kauną 
pavadinęs didžiausiu Lietuvos 
miestu, jis taipgi, atrodo, visai 
be reikalo Kauno politechnikos 
ir Kauno medicinos institutus 
priskiria Vilniaus universitetui. 
Šios mokslo institucijos veikia 
savarankiškai, o politechnika 
netgi turi savo skyrių Vilniuje. 
Šį rudenį už Vilniaus miesto ri
bų bus pradėti statyti papildo
mi pastatai Vilniaus universite
tui, nes senieji jau nesutalpina 
studentų ir mokslo įstaigų.

du, klaidinanti lietuvių visuome
nę. Ji neigiamai paveikusi vi
suomenės nuotaikas bei pasitar
navusi kaip skaldantis veiksnys. 
Kadangi tai nesuderinama su 
ALTos uždaviniais, pasiųstas šis 
laiškas Šviesos-Santaros Federa
cijai:

“Apsvarčius šį klausimą ir pa
sisakius posėdyje visiems daly
vavusiems valdybos posėdyje na
riams, nutarta pranešti šviesos- 
Santaros Federacijos valdybai, 
kad jų atstovo Amerikos Lietu
vių Taryboje p. Raimundo Mie
želio dalyvavimas organizuojant 
sportininkų išvyką į okupuotą 
Lietuvą, kaip lietuvių spaudoje 
buvo pažymėta, yra nesuderina
mas su Amerikos Lietuvių Tary
bos nario pareigomis ir todėl 
prašoma jį atšaukti ir paskirti 
kitą atstovą.”

Posėdžiui pirmininkavo A. J. 
Rudis, sekretoriavo dr. K. Šid
lauskas; dalyvavo; E. Bartkus, 
T. Bhnstrubas. dr. VI. Simaitis, 
L. Simutis — garbės pirm., J. 
Talalas, J. Zuris, dr. K. Valaitis 
ir M. Vaidyla.

Pasaulio įvykiai
ĮTAMPĄ TARP KOMUNISTINĖS KINIJOS IR SOVIETŲ 

SĄJUNGOS padidino Maotsetungo raudonųjų sargų įsiveržimas į 
sovietų laivą “Svirsk” Port Daireno uoste Mandžiūrijoje. Sovieti
nės žinių agentūros “Tass” pranešimu, raudonieji sargai išsitempė 
į krantą' laivo kapitoną, gerokai apstumdė įgulos narius. Laive 
jie sudaužė eilę brangių įrenginių ir išmargino sienas Sovietų 
Sąjungą įžeidžiančiais šūkiais. Maskva įteikė Pekingui ultimatumą, 
reikalaujantį grąžinti laivą ir nubausti užpuolikus. Jeigu šie rei
kalavimai nebus išpildyti, premjeras A. Kosyginas grasino nutrauk
ti prekybinius ryšius su komunistine Kinija. Pastaroji leido laivui 
išplaukti. “The Telegram” dienraščio koresp. F. Nossal, Hong 
Konge apklausinėjęs iš Kinijos grįžusius prekybininkus, konstatuo
ja, jog didžiausia suirutė vyks-< 
ta Kvantungo provincijos sos
tinėje Kantone, kur Tai Ping 
alėjos medžius ir telefonų stul
pus “puošia” pakartų kiniečių 
kūnai. Išalkusios raudonųjų 
sargų gaujos daužo viską, jieš- 
kodamos maisto alkiui numal
šinti. Susikirtimai tarp raudo
nųjų sargų ir prez. Inu Shao- 
chi šalininkų vyksta devyniuose 
pagrindiniuose Kinijos miestuo
se, įskaitant ir Lančovą, kuria
me gaminami atominiai gink
lai.

Amerikiečių aviacija sustipri
no š. Vietnamo bombardavi
mus. Hanojuje bombos sudaužė 
geležinkelio tiltą per Raudoną
ją upę. Šis geležinkelis yra vie
nintelis ryšys tarp komunistinės 
Kinijos, š. Vietnamo sostinės 
Hanojaus ir Haifongo uosto. 
Leidimas tiltui bombarduoti bu
vo gautas iš Vašingtono. Karo 
aviacijos vadovybė pirmą kartą 
viešai prisipažino, kad jos lėk
tuvai jau trejus metus bombar
duoja vadinamąjį Ho Chi-Minh 
kelią Laos teritorijoje. Lig šiol 
buvo skelbiama, kad bombarda
vimus atlieka Laos aviacija, ap
rūpinta amerikiečių lėktuvais. 
Karo laivyno lakūnai virš Š. 
Vietnamo numušė du MIG-21 
sovietinės gamybos naikintu
vus. Hanojus oro kautynėse 
jau yra praradęs 82 sovietinius 
MIGus.

P. Vietnamas rinks preziden
tą rugsėjo 3 d. Priešrinkiminį 
vajų kuriam laikui buvo nutrau
kęs civilių kandidatų kaltini
mas. kad karinė vyriausybė truk
do jiems susitikti su rinkėjais. 
Šį kaltinimą iššaukė incidentas 
Dong Ha aerodrome, kur civi
lių kandidatų nesutiko joks ofi
cialus pareigūnas, o pora lėktu
vų su kandidatais dėl stipraus 
vėjo buvo nukreipti į kitą 
aerodromą. Rinkimus, atrodo, 
laimės karinio bloko atstovai — 
gen. Nguyen Van Thieu ir da
bartinis premjeras Nguyen Cao 
Ky, nes civiliams kandidatams 
i nenaudą gali išeiti jų perdide- 
iis skaičius. Rimčiausias šios 
grupės kandidatas Tran Van 
Huong bando įtikinti kitus var
žovus, jog jie turėtų atsiimti 
savo kandidatūras ir su juo su
daryti bendrą frontą.

Amerikiečių ambasadorius Wil
liam C. Foster, vadovaująs JAV 
delegacijai septyniolikos tautų 
nusiginklavimo konferencijoj* 
Ženevoje, viešėjo Baltuosiuose 
Rūmuose. Jis pranešė laikrašti
ninkams, kad Sov. Sąjunga yra 
pasiruošusi pasirašyti sutartį, 
kurios tikslas yra sustabdyti 
atominių ginklų plitimą. Di
džiausia kliūtis ligšiol buvo 
tarptautinės kontrolės ir sutar
ties vykdymo priežiūros klausi
mai. Komunistinės Kinijos di
dėjantis atominių ginklų arse
nalas, matyt, privertė Maskvą 
padaryti atitinkamų nuolaidų. 
Problemą sudaro Prancūzijos 
prez. De Gaulle ir Kinijos Mao
tsetungo atsisakymas prisiimti 
betkokius šios tarptautinės su
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gos išleidimas anglų kalba parei
kalaus nemažai išlaidų. Jos rei
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menės valdybos atsišaukimą pa
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tarties įsipareigojimus. Mažie
ji kraštai taipgi nėra patenkinti 
paragrafu, reikalaujančiu atsi
sakyti atominių ginklų gamybos.

Londone rusų kalba buvo iš
leista Svetlanos Statinaitės atsi
minimų knyga “Dvidešimt laiš
kų draugui”, išsamiai aprašanti 
Stalino mirtį. Didysis sovietinės 
kompartijos kraugerys už savo 
žiaurumus susilaukė skaudžios 
mirties, kurią jo dukra vadina 
“pasibaisėtina mirtimi”. Krau
jui išsiliejus smegenyse, kova 
su mirtimi truko tris paras. 
Mirties agonijoje Stalino veidas 
pajuodo, pasidarė nepažįstamas 
netgi jo artimiesiems. Per pas
kutines 12 valandų Stalinas du
so didžiausiose kančiose, kol pa
galiau oro trūkumas sustabdė 
tvirtos širdies plakimą. Svetlana 
sutinka, kad jos tėvas buvo ne
paprastai žiaurus žmogus, nuva
ręs į kapus milijonus žmonių, 
bet jis pats savo ranka nė vieno 
nenužudęs. Iš Maskvos viens po 
kito dingo visi Svetlanos dėdės 
ir visos tetos. Daugumas jų ne
grįžo, o tie, kurie grįžo, kaip pvz. 
Ona Segejevna, dėl ilgo kalini
mo vienutėje jau buvo spėję su
kvailėti.

Havanoje vykstanti vadina
moji P. Amerikos solidarumo or- 
garūzacijos revuliucininkų kon
ferencija priėmė rezoliuciją, 
smerkiančią Maskvos ekonomi
nę politiką vakariniame žemės 
pusrutulyje. Priimtoji rezoliuci
ja buvo pasiūlyta Kubos atsto
vų. Ji, tiesa, oficialiai nemini 
Sov. Sąjungos, bet smerkia 
“kaikurių socialistinių šalių 
ekonominę ir techninę paramą 
diktatoriams”. Fidel Castro su
kviesti konferencijos dalyviai, 
be abejonės, turėjo galvoje Sov. 
Sąjungos ir Lenkijos pasirašy
tas sutartis su Kolumbija, Bra 
zilija, Čile bei kitais P. Ameri
kos kraštais. Rezoliucija gali tu
rėti didelės reikšmės jau vien 
dėlto, kad ji suskaldo P. Ame
rikos kompartijas. Už Maskvos 
dabartinę liniją pasisakė Urug
vajaus, Kosta Rikos ir EI Sal
vadoro revoliucininkai, o visi 
kiti rėmė gerokai aštresnę Fidel 
Castro poziciją.

Nigerijos federacinė vyriau
sybė, vadovaujama gen. mjr. Y. 
Gowon, paskelbė karą atsisky
rusiai Biafros respublikai. Ne
sutarimų pradžioje atrodė, kad 
Biafra pralaimės ir vėl bus 
įjungta į Nigeriją. Pastaruoju 
metu karo laimė netikėtai pa
krypo Biafros pusėn. Jos prez. 
pik. Itn. O. Ojukwu kariuomenės 
daliniai užėmė vidurio vakarų 
Nigerijos sritį, kuri yyra turtin
ga naftos šaltiniais, ir Warri 
uostą. Iki Nigerijos sostinės La
gos jiems tėra 200 mylių. V. 
Vokietija atšaukė 70 patarėjų 
ir technikų, treniravusių Nige
rijos kariuomenę. Susidariusią 
tuštumą ruošiasi užpildyti so
vietai. Maskva pasisiūlė atsiųs
ti 50 instruktorių, o Čekoslova
kija Nigerijai jau yra pristačiu
si keletą naikintuvų.
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PRISIMINKIME MOKYTOJUS
L. TAMOSAUSKAS

Paprastai įžymesni kultūri
ninkai, ilgesnį laiką dirbę visuo
meninėje lietuviškoje veikloje 
ar šiaip kokiu nors būdu pasi
aukoję lietuviškam reikalui, vie
nokia ar kitokia proga pamini
mi bei pagerbiami. Tačiau var
gu lietuviškai visuomenei žino
mi jau ilgą laiką lietuviškam 
auklėjimui atsidavę lituanistinių 
mokyklų mokytojai. Išeivijoj, 
kur pagrindinis mūsų tikslas 
yra išlaikymas ir pratęsimas mū
sų tautinės egzistencijos, dau
giausia tam tikslui dirba kaip 
tik mūsų lituanistinių mokyklų 
mokytojai. Daugelis jų nuo pat 
mūsų susibūrimo šiame krašte 
be pertraukos aukoja savo poil
sio šeštadienius lietuviškam auk
lėjimui bei švietimui. Kaip ne
priklausomybės kovų savanoriai 
su pasiaukojimu ėjo ginti Lietu
vos nuo sunaikinimo, taip išei
vijoj mokytojai ryžosi ginti lie
tuvybę nuo išnykimo. Jie ra
miai, kukliai, be posėdžių ir nu
tarimų bei rezoliucijų, kurios 
dažnai lieka tik stalčiuose gu
lėti, dirba lietuvybės išlaikymo 
darbą. Todėl dera bent ilgesnį 
laiką Kanados lituanistinėse mo
kyklose dirbančius mokytojus 
čia prisiminti.

Štai Hamiltono Vysk. Valan
čiaus šeštadieninėje mokykloje 
nuo 1949 m. tebedirba mokyto
jai J. Mikšys ir Ant. Mikšienė; 
kiti, kaip St. Slavinskienė, A. 
Mikalauskas, jau dirba po 15 
m.; B. Antanaitienė — 11 m., 
Falkauskas — 8 m., K. Mileris
— 7 m. ir t.t.

Montrealyje Br. Lukoševičie
nė nuo 1951 m. pradėjo dirbti 
šeštadieninėje mokykloje, vė
liau Augšt. Lituanistikos Kur
suose, o nuo 1962 m. yra tų 
kursų mokytoja ir vedėja. Nuo 
pat Augšt. Lituanistikos Kursų 
Montrealyje suorganizavimo, t. 
y. nuo 1953 m., dr. H. Nagys 
išbuvo tų kursų vedėju ir mo
kytoju iki 1962 m. (gal tik trum
pam pasitraukęs); “Nepriklau
somos Lietuvos” redaktorius J. 
Kardelis iki šiol juose tebedir
ba. Jau 12 metų mokytojauja 
(buvo kartu ir vedėja) Ė. Navi- 
kėnienė; 11 m. — J. Blauzdžiū- 
nienė (dabar kartu ir mokyk
los vedėja); po 10 m. — J. Bal- 
tuonienė ir sesuo Celina. 9 m.
— Eug. Gedvilienė; 8 m. — 
M. Jonynienė ir t.t.

Sudburyje 1950 m. kun. A. 
Sabo pastangomis suorganizuo
toje Tumo Vaižganto šeštadieni
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nėje mokykloje iki šiol tebedir
ba jis pats ir eilė mokytojų; M. 
Venckevičienė ir G. Lumbienė 
jau po 5 metus joje dirbusios.

Londone, Ont., nuo pat šeš
tadieninės mokyklos suorganiza
vimo, t.y. nuo 1952 m., L. Ei
mantas beveik visą naštą ant 
savo pečių nešė. Vėliau atėjo į 
pagalbą daugiau mokytojų. Mo^ 
kytoja U. Blyskienė jau 6 metai 
dirba toje mokykloje. Vėliau įsi
jungė kun. klebonas B. Bacevi
čius, kuris ilgus metus dirbo 
Toronto Maironio šeštad. mo
kykloje.

Winnipeg© šeštadieninėje mo
kykloje nuo 1952 m. iki šiol te
bedirba kun. J. Bertašius; jam 
padėjo G. Galminienė (6 metus), 
St. Ramančiauskas (4 m.) ir kt.

Tėvas Barnabas Mikalauskas, 
OFM, 8 metus dirbo Wellando 
šeštadieninėje mokykloje, o taip 
pat daug padeda ir dirba St. 
Catharines šeštadieninėje mo
kykloje. St. Catharines mokyk
loje M. Gverzdienė yra išdirbu
si 10 metų, o kiti, kaip J. Nava- 
saitienė, V. Alonderienė ir kiti, 
taip pat daug metų. J. Statke- 
vičius jau 6 metai beveik be 
pertraukos mokytojauja Rodney 
šeštad. mokykloje. Delhi mo
kykloje jau eilę metų pasišven
tę dirba kun. dr. J. Gutauskas, 
Z. Augaitienė, E. Augustinavi- 
Čienė, K. Lukošius, Br. Dirsė.

Toronto Maironio šeštadieni
nėje mokykloje nėra dirbusių 
ištisai daugiau kaip 10 metų', 
bet už tai čia daug mokytojų 
(praeitais mokslo metais buvo 
net 34) kasmet pašvenčia savo 
šeštadienius mūsų vaikų lietu
viškam auklėjimui ir švietimui. 
A. Kuolienė. J. Jankaitis, V. 
Taseckas. J. Andrulis (nuo 1962 
m. tos mokyklos vedėjas) ir ke
letas kitų yra išdirbę arti 10 
metų. Net iš jaunosios kartos 
mokytojų. Kanadoje mokslus 
baigusių, jau yra 5 metus išdir
busiu šeštadieninėje mokykloj; 
pvz. V. Anskytė.

Tai nemažas skaičius idealis
tų. savo lietuviškoje veikloje pa
siekusių gražių sukakčių. Po ke
lių metu jų skaičius dar padi
dės. Aišku, mūsų išeivijos isto
rijoj jie užims garbingą vietą, 
bet reikėtų, kad ir mūsų kolo
nijos juos atžymėtų, pagerbtų.

Žiūrint į tų idealistų darbą, 
darosi liūdnoka, kad atsiranda 
vis daugiau tėvų, kurie į savo 
vaikų lietuvišką auklėjimą vis 
mažiau bekreipia dėmesio, nors 
tai jų tiesioginė pareiga.

Sovietų žurnale “Voprosy is- 
torii” Justas Paleckis paskelbė 
savo atsiminimus, kurių ištrau
kas persispaudė “Tiesa” liepos 
21 ir 22 d. laidose, apvainika
vusi skambia antrašte —“Gimė 
nauja Lietuva”. Iš tikrųjų jos 
liečia ne naujos Lietuvos gimi
mą, bet jos laidotuves 1940 m., 
t.y. Sovietų Sąjungos įvykdytą 
Lietuvos okupaciją ir priverstinį 
įjungimą į “broliškųjų respubli
kų šeimą”. Sovietiniam žurna
lui rašyti J. Paleckio žodžiai su
griauna jau ištisą dvidešimtmetį 
girdimą kompartijos teigimą, 
kad Lietuva tada turėjo “lais
vą ir nevaržomą” pasirinkimą.

Tankais paremta uvertiūra
Priminęs, jog prez. A. Sme

tona 1940 m. birželio 15 d. pa
sitraukė į Vokietiją, J. Paleckis 
rašo: “Per radiją buvo paskelb
tas armijos vado V. Vitkausko 
įsakymas, kad duotas sutikimas 
įvesti papildomas dalis į tarybi
nes karines įgulas ir kad 15 
valandą jos pradės žygiuoti...” 
Taigi, pirmiausia į Lietuvą įžy
giavo nauji sovietų raudonosios 
armijos daliniai, kurių pagrindi
nis tikslas buvo užgniaužti mū
sų tautos galimą pasipriešinimą. 
Lietuvos plentais ir miestų gat
vėmis riedėjo sovietinių tankų 
vilkstinės, geležiniais vikšrais 
traiškydamos paskutinę nepri
klausomybės išgelbėjimo viltį. 
Lietuvių akyse spindėjo skaus
mo ašaros, nes kiekvienam bu
vo aišku, kad tankų masės Lie
tuvai atveža naują okupaciją, so
vietinio imperializmo užkrautą 
vergiją.

Šią mintį, matyt, jautė ir pats 
J. Paleckis: “Birželio 17 d. bu
vau pakviestas į pasitarimą nau
jos vyriausybės sudarymo klau
simu. Galvojau apie įvairias 
kandidatūras ir pasitarime jas 
minėjau. Bet kai buvau iškeltas 
į ministro pirmininko postą, 
man tai buvo visiškai netikėta. 
Ilgai atsikalbinėjau, pateikda
mas. mano manymu, svarius 
kontrargumentus. Bet vis dėlto 
turėjau ryžtis ir imtis darbo...” 
Atsikalbinėjimas, žinoma, nieko 
nepadėjo, nes kvislingo vaidme
niui J. Paleckį buvo pasirinku
si Maskva, jau seniai pastebė
jusi jo netvirtą politinį nugar
kaulį, dažnų išsišokimų pigia

Lietuvių-lenku ginčas
lenko

V aršuvos leidykla “Ksiąžka i Wie- 
dza” 1966 m. išleido istoriko Petro 
Lossovskio stipriai dokumentuotą 
knygą apie Jietuviu-lenkų santykius 
1918-1920 m. Autorius panaudojo la
bai plačią archyvinę medžiagą Len
kijos, Lietuvos, Prancūzijos, Angli
jos užsienių reikalų ministerijų, lie
tuvių, lenkų kariškus slaptus susi
rašinėjimus ir net JAV lietuvių iš
leistus prisiminimus. Jis knygos įžan
goj sako, kad lietuvių-lenkų ginčas 
prasidėjo apie 1880 m. ir truko be
veik iki antrojo pasaulinio karo. Ta
čiau svarbiausias laikotarpis, pasie
kęs kulminacinį tašką, buvo 1918-20 
m. Iki pirmojo pasaulinio karo, 
abiem tautom gyvenant caro prie
spaudoj, jų nesantaika daugiausia lie
tė kultūrinį, kalbinį ir socialinį gy
venimą. Tuo metu esą jau pradėjo 
reikštis ir visi kiti nesantaikos ele
mentai. Siu dviejų tautų tarpusavė 
nesantaika pasireiškė ypač įsikūrus 
nepriklausomoms Lietuvos ir Lenki
jos valstybėms. Diplomatinių santy
kių užmezgimas 1938 m. esą nespėjo 
atnešti pastovių vaisių.

Autoriaus teigimu, lietuvių-lenkų 
santykiai “rzeczpospolitos” laikotar
pyje buvo labai svarbus klausimas 
jos užsienio politikoj. Nors Lietuva 
buvo nedidelė valstybė, tačiau san
tykiai su ja Lenkijai turėjo didelės 
reikšmės, atsižvelgiant ne tik į bend
rą sieną, bet ir planus, kuriuos 
mezgė tuometinė Lenkijos vyriausy
bė. Be to, lietuvių-lenkų ginčas toje 
Europos dalyje buvo kaip parako 
statinė.

P. Lossovskis pripažįsta, kad daug 
leidinių lietuvių-lenkų klausimu yra 
“nuodėmingai” tendencingi. Prie ge
resnių to klausimo sprendėjų auto
rius priskiria V. Vielhorski (“TŽ” 
psl. davėme V. Vielhorskio “Wspom- 
nienia z przežyc w niewoli sowiec- 
kiej” ištraukas; autorius mini kalė
jime sėdėjusį Pr. žižmarą. — K. B.) 
ir lietuviškos išeivijos leidinius — 
prisiminimus, pripažindamas, kad 
lietuvių literatūra šiuo klausimu 
yra žymiai gausesnė už lenkų. Au
toriaus P. Lossovskio knyga “Lie
tuvių-lenkų santykiai 1918-1920 m.” 
ypač įdomi tuo, kad atskleidžia daug 
naujų dalykų ir pažvelgia į klausimą 
lenkui neįprastu žvilgsniu, čia pa
teikiame būdingesnių skyrių atpasa
kojimą.

Nagrinėjant etnografinius tų 
dviejų tautų santykius, reiktų 
Priminti, kad XIX a. pabaigoj 
ir XX a. pradžioj plačiai buvo 
nanlitusi “mickevičinė” sąvoka 
lietuvio, kaip gyventojo D. Lie- 

reklama grįstą garbės troškulį. 
Maskv.ai jis buvo tinkamiausias 
aktorius Lietuvos didžiosios tra-. 
gedijos paskutiniam veiksmui.

Kompartijos “rekomendacijos”
Kuria kryptimi veikė Maskvos 

diriguojama J. Paleckio vyriau
sybė, leiskime jam pačiam pa
sakyti: “Birželio 19 d. buvo už
drausta tautininkų partija ir vi
sos fašistinės organizacijos, pa
leistas fašistinis seimas ir Vals
tybės taryba, senieji valdžios 
organai. Sparčiai vyko valsty
bės aparato ir armijos valymas, 
kurio metu buvo šalinami reak
ciniai elementai..žodžiai 
“fašistinis” ir “reakcinis” šiose 
eilutėse vartojami sovietine 
prasme — J. Paleckis kalba 
apie visas lietuviškas organiza
cijas, visus lietuvius, kurie ne
sutiko savo gimtojo krašto par
duoti Sovietų Sąjungai. Ką reiš
kia “valymas”, mums jau yra 
išaiškinęs Kremliaus patvoryje 
palaidotas Stalinas.

Sugriovęs nepriklausomos Lie
tuvos institucijas ir uždaręs or
ganizacijas, J. Paleckis prisipa
žįsta, kad jis buvo tik eilinis 
Maskvos aktorius: “Nuo pat pir
mųjų dienų vyriausybė veikė, 
vadovaudamasi būtent Komu
nistų partijos rekomendacijo
mis .>.” Toliau dar gražiau: 
“Lietuvos Komunistų partija 
pradėjo veikti legaliai nuo pir
mųjų dienų, kai sužlugo sena
sis režimas. Bet oficialiai ji bu
vo legalizuota po birželio 24 d. 
Žaliakalnio aikštėje įvykusio di
džiulio mitingo ...” Taigi, bir
želio 19 d. J. Paleckio vyriau
sybė paskelbė įsakus, remda
masi oficialiai nelegalizuotos 
kompartijos “rekomendacijo
mis”. Kitais žodžiais tariant, ji 
klusniai vykdė Maskvos potvar
kius.

Rinkimų komedija
Kalbėdamas apie rinkimus. J. 

Paleckis konstatuoja: “Buvo nu
matyta naująjį įstatymų leidi
mo organą pavadinti Liaudies 
seimu. Komunistų partijos ini
ciatyva vyko darbininkų ir vi
suomenės atstovų pasitarimai, 
skirti pasiruošti rinkimams .. .” 
Ir vėl išlenda yla iš maišo — 
rinkimais rūpinosi ne J. Palec
kio vyriausybė, bet Maskvai tar
naujanti kompartija. J. Palec
kis daug nereikšmingų eilučių 

tuvos kunigaikštystės, kuriuo 
galėjo būti ir lenkas ar gudas. 
Bet lygiagrečiai jau kristalizavo
si lietuvio ir lenko tautinė są
monė. Kai pietinėj Suvalkijoj 
jau gan aiškiai buvo nusistovė
jusi etnografinė lietuvių-lenkų 
siena. Vilniaus krašte vyko nuo
latiniai pasikeitimai. Labai daž
nai “seniai” kalbėjo dar lietu
viškai. jų vaikai jau gudiškai, o 
vaikaičiai — lenkiškai. Gudiš
kasis elementas, besiartindamas 
prie etnografinių Lietuvos-Len
kijos sienų, ištirpsta į “specia
lią” lenkiškai-lietuvišką-gudišką 
formaciją, palinkusią arčiau len
kų pietvakaruose ir lietuvių — 
šiaurinėj daly. Taigi, tautinių 
santykių Lietuvoj, ypač Vilniaus 
krašte prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, negalima traktuoti kaip 
kažko pastovaus, kristalizuoto. 
Nurodęs, kad lenkiškoji kultūra 
turėjo didelę įtaką Lietuvos in
teligentijai ir tautinio judėjimo 
vėliavnešiams (V. Kudirka, Bir
žiška, Smetona, Šleževičius, Gal
vanauskas — visi puikiai susi
pažinę su lenkų literatūra ir ge
rai mokėję lenkiškai), autorius 
prieina prie O. Milašiaus, grafo 
Alfredo Tiškevičiaus, Mykolo

Gubernijos Lietuvių Lenkų Gudų žydų Rusų Vokiečių Kitų
Vilniaus 17,6 8,2 56,0 12,7 4,9 — 0,6
Kauno 66,0 9,0 4,7 13,8 2,6 0,3 3,6
Suvalkų 52,2 23,0 4,6 10,1 4,2 5,2 0,7

Kauno gubernijoj stipri len
kiška sala buvo Kauno mieste 
ir nuo jo — šiaurinėj teritori
joj. Dar 1923 m. apskaičiuojant 
rinkimus į Lietuvos seimą, Kau
no miesto tautybių santykis bu
vo toks: žydų — 31,8%, lenkų 
— 31,5%, lietuvių — 29,9%, 
vokiečiu — 4,5%, rusų — 2,2%. 
Mažiausiai lenkų tautybės gy
ventojų būta: Biržų apskr. — 
2%. Šiaulių — 4%, Telšių — 
1.8%, Mažeikiu — 1,2%, Kre
tingos — 0,54%, Tauragės — 
2%. Suvalkų gubernijos padėtis 
buvo skirtinga. Didesnė jos da
lis buvo lietuviška.

Taigi, iš 400.000 lenkų visose 
trijose gubernijose daugumas jų 
gyveno miestuose ir miesteliuo
se. o Kauno gubernijoj gan di
deli nuošimtį sudarė dar “šlėk
tos”. (Autorius, atrodo, prie len
ku priskiria ir sulenkėjusius lie
tuvius. Red.). Nežiūrint konfis
kuotu žemių no 1831 ir 1863 m. 
sukilimų, dar 1918 m. 80% dva

skiria rinkimams, nutylėdamas 
esminį faktą, jog kompartija sa
vo iniciatyva pasirinko ir išsta
tė tiek kandidatų, kiek seime 
turėjo būti atstovų. Savaime su
prantama, tokiomis sąlygomis 
nė vienas kandidatas rinkimų 
pralaimėti negalėjo. Dėlto juo^ 
kingai skamba J. Paleckio teigi
mas: “Liaudies seimo rinkimų 
rezultatai buvo labai svarbi dar 
bo žmonių ir jų vado — Komu
nistų partijos — pergalė...” 
Sufalsifikuoti rinkimai, be abe
jonės, buvo svarbūs Maskvos 
propagandai, o lietuvių tautai 
jie tebuvo skaudus pasityčioji
mas iš jos teisės į laisvą apsi
sprendimą.

“Tuo mano misija 
pasibaigė...”
Cirkiniame “liaudies” seimo 

posėdyje, kuris kompartijos ini
ciatyva buvo sušauktas liepos 
21 d. Kauno teatre, įžanginį žo
dį Lietuvos laidotuvėse tarė J. 
Paleckis. Apie tai jis dabar ra
šo: “Buvo 12 vai 05 min., kai 
visi vyriausybės nariai išėjo į 
sceną. Prasidėjo istorinis Liau
dies seimo posėdis. Maždaug va
landą truko įžanginė kalba. Po 
to,., paskelbęs, jog sesijos posė
dis atidarytas, pakviečiau į Lai
kinąjį prezidiumą Adomauską, 
Gedvilą ir Ditkevičių. Tuo ma
no misija pasibaigė...” Kitaip 
ir negalėjo būti, nes kvislingas 
J. Paleckis juodąjį Lietuvos 
duobkasio darbą jau buvo atli
kęs.

Įjungti Lietuvą į Sovietų Są
jungą pasiūlė kompartijos sek
retorius A. Sniečkus, jam pri
tarė M. Gedvilas ir kiti Maskvos 
garbintojai. Taip Sov. Sąjunga, 
jėga užėmusi kraštą, per savo 
agentus suvaidino “laisvo” įjun
gimo komediją ir išbraukė Lie
tuvos vardą, nors žemėlapyje 
liko Maskvos šešėlyje tautiniu 
komunizmu prisidengusi Lenki
ja, Čekoslovakija, Bulgarija, 
Vengrija, Rumunija. Sakoma, 
jog Vilniuje šiandien taipgi pa
sigirsta balsų jaunesniųjų par
tiečių gretose, norinčių diploma
tinio pripažinimo Lietuvai, di
desnės savivaldos, tautinio ko
munizmo. Deja, šaukštai jau po 
Dietų. Už išvirtą sriubą “padė
ka” priklauso J. Paleckiui. A. 
Sniečkui, M. Gedvilui ir kitiems 
panašiems kompartijos “virė
jams”. V. Kst.

Paruošė K BA RON AS

Roemerio, kurie prieš pirmąjį 
karą save laikė lenkais, o po to 
pasidarė aršiausiais jų priešais. 
Pvz. grafas A. Tiškevičius, bū
damas konsulu Londone, stip
riai kovojo Tautų S-gos forume 
su Lenkijos diplomatais, lygiai 
kaip ir Mykolas Roemeris, karo 
pradžioje legionininkas, labai 
artimas Pilsudskio žmogus, už
ėmus Vilnių Želigovskiui, nu
traukė santykius su lenkais ir 
prisidėjo prie Lietuvos atgimi
mo sąjūdžio.

Statistiniai duomenys
Pereinant prie konkrečių 

skaitmenų, kurie galėtų lietu
vių-lenkų santykius charakteri
zuoti — iš anksto reiktų paste
bėti, kad tuometiniai statistiniai 
duomenys yra gan tendencingi, 
ginčytini. Jie dėlto priimtini su 
dideliu rezervu. Lenkų nuošim
tis, sprendžiant iš 1897 m. su
rašymo, tikrai nebuvo mažesnis 
ar didesnis. Iš kitos pusės, ne
gali būti kalbos, kad caristiniai 
tarnautojai būtų darę kokias 
nors privilegijas ir lietuvių at
žvilgiu. Tad ir žvelkime į 1897 
m. surašymo lentelę:

rų virš 100 dešimtinių (109 ha.) 
buvo lenku rankose. E. Mališevs- 
kio tvirtinimu, dar prieš pirmą- 
iį kara. Vilniaus gubernijoj iš 
1.861.000 dešimtinių privačios 
nuosavybės 1.124.000 dešimti
nių, taigi beveik 60,3%, pri
klausė lenkams, o Kauno gu
bernijoj — 63.2%.

Atsižvelgiant, kad lietuvių 
dauguma buvo mažažemiai ir 
kad Lietuvoje buvo jaučiama 
didelė žemės stoka (1911 m. 
Kauno gūb. iš 136.000 ūkiu 
31.000 buvo mažiau 3 ha, 4.000 
tarn 3-10 ha. 33.000 tarp 10-20 
ha ir 30.000 tarp 20-100 hal.lie- 
tuviu-lenku klausimas turėjo ir 
socialinį antspalvį.

Tautinis lietuviu atgimimas*”
Lietuviu tautinį ataimima P. 

lossovskis riša su pasikeitusiom 
ekonominėm ir ir socialinėm 
calvrom Lietuvos kaime, iš jo 
išaugusia nauja intelieentiia. 
“Aušros” įsteigimu. Tai buvo 
tęsinys panašių judėjimų, kaip

TĖVELIUI staiga mirus,

"Aukuro” narę A. ŽILVYTIENĘ ir šeimą bei artimuo

sius giliai užjaučiame —

"Aukuras”

Mūsų skyriaus narei ALINAI ŽILVITIENEI, jos myli

mam TĖVELIUI tragiškai mirus, reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime —

K. L. Katalikių Moterų Draugijos 

Hamiltono skyrius

Mielus ALINĄ ir KAZj ŽILVYČIUS su šeima, H. 
RICKIENĘ, NARUŠIŲ ir RICKŲ šeimas, A. RICKŲ, 
tragiškai

A t A
JUOZUI RICKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

R. ir R. Bagdonai
G. ir J. Kažemėkai E. Tiknienė

A t A
JUOZUI RICKUI mirus, I

jo žmoną, sūnus, dukras ir jų šeimas nuoširdžiai |

užjaučiame — I

P. ir M. Žilvičiai
V. ir B. Vitai L. ir N. Racevičiai

A t A

JUOZUI RICKUI

mirus, jo žmoną HALINĄ RICKIENĘ, dukteris — JA

NINĄ NARUŠINĘ, ALINĄ ŽILVITIENĘ, sūnus ALGI 

ir JUOZĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

i Mielai Mamytei a. a. MORTAI DIRVELIENEI mirus, 

■ nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai MARYTEI
I MARGIENEI, žentui ALFONSUI,Anūkėms MILDUTEI

I ir DELAI, sūnui RIČARDUI ir artimiesiems —

I Z. ir M. Laurinaičiai O. ir I. Delkai

V. A. Kažemėkai A. O. Pinkevičiai

JUOZUI RICKUI tragiškai žuvus, žmonai HALINAI, 
dukroms — A. ŽILVITIENEI ir J. NARUŠIENEI, sū
nums — ALGIUI, JUOZUI ir šeimoms nuoširdžią 

užuojautą reiškia —
A. ir K. Bungardos

Du politi kai — d vi politikos
Buvusį Kongo premjerą M. 

čombę Alžerijos spauda vadina 
“imperializmo liokajumi ir di
džiausiu Afrikos išdaviku”. Įta
riama, kad Čombė atsidūręs Al- 
žerijoj todėl, kad su juo skrido 
Mobutu papirktas prancūzų 
agentas, kuris privertė lėktuvą 
nusileisti Alžerijoje. Ten Com- 
bė buvo tuojau suimtas. Tai su
kėlė Konge baltųjų ir Čombės 
šalininkų negrų maištą prieš 
Mobutu. Maištas vyksta tam tik
ruose Kongo punktuose. Kisan
gani miestas (seniau buvo va
dinamas Stanleyville) pateko 
baltiesiems sukilėliams, kurie 
atsisakė Mobutu klausyti, o Bu
kavu miestas rytų provincijoje 
buvo užimtas negrų, Combės ša
lininkų, kurie tarnavo žandarais, 
kai šis buvo Katangą atskėlęs 
nuo Kongo, šitiems sukilėliams 
vadovavo čombės giminaitis.

Kai tik .prezidentas Mobutu 
sužinojo, kad kilo maištas, tuo
jau visame Konge paskelbė ka
ro stovį ir visuotinę “jaunų vy
rų ir moterų mobilizaciją”. Bet 
dar mobilizacijai vykstant, loja
lūs kariuomenės daliniai už
gniaužė sukilimą. Pradžioje jo 
kariuomenės įgula iš Bukavu 
pabėgo į džiungles, bet atsipei
kėję kariai grižo i miestą ir iš
varė iš jo maištininkus. Atrodo, 
kad tai įvyko be kruvinų kovų, 
nes lėktuvas su grupe baltųjų 
samdinių nusileido Rodezijoje. 
Ir Kisangani (Stanleyville) mies-

Bulgarijoj, Suomijoj ar Latvi
joj. Jo būdinga savybė buvo ta, 
kad jis ne tiek priešinosi rusi
fikacijos pavojui, (kuris tiesio
giai Lietuvai negrėsė), kiek len
kinimui.

Lenku pažiūra į lietuvių tau
tini judėjimą nebuvo vienoda. 
Pvz. Kraševskis ir Karlovičius 
rėmė ji. tuo tarpu lenkiškieji 
centrai Lietuvoj jį smerkė. įžiū
rėdami iame pavojingą separa
tizmo judėjimą, ir kartu manė, 
kad jis yra remiamas vokiečių 
ir rusų.

(Bus daugiau) 

tas liko bemaž išvalytas nuo su
kilėlių.

Lubumbaši (seniau Elisabeth- 
ville), Katangos sostinė ir bu
vusi politinė Čombės tvirtovė, iš
vengė sukilimo, bet neišvengė 
riaušių. Mobutu vyriausybė ofi
cialiai pripažino, kad jai lojali 
kariuomenė, malšindama čombi- 
ninkus, leido kanibalizmą — 
valgyti žmones, ypač baltuosius. 
Taip pat buvo ir Bukavu mieste 
po maišto likvidavimo. Todėl 
daug baltųjų kolonistų, pirklių 
ir misijonierių iš rytinio Kon
go pabėgo į Ruandą ir Burun
di. Kisingani mieste 150 euro
piečių, kurių tarpe buvo 22 žur
nalistai, pateko globon baltųjų 
maištininkų, kurie, traukdamie
si iš miesto, pasiėmė ir baltuo
sius europiečius. Tatai paliudijo 
lėktuvu pabėgęs į Ruandą vie
nas kubietis. Jokioj kitoj Afri
kos valstybėje kanibalizmas 
(žmogėdrystė) nepraktikuoja
mas. išskyrus buvusią Belgijos 
koloniją Konge.

Centrinė Kongo vyriausybė 
suvertė kaltę ir atsakomybę už 
maištą “tarptautinei mafijai” ir 
kreipėsi į Jungtines Tautas pra
šydama tarptautinės moralinės 
pagalbos — uždraudimo teikti 
pagalbą maištininkams, o iš 
JAV paprašė techniškos pagal
bos. JAV laikosi “Kongo teri
torijos neliečiamumo” principo 
ir tuoj reagavo į tą prašymą: 
suteikė Kongo vyriausybei 
“technišką pagalbą”, pasiųsda
ma kelis transportinius lėktu
vus su 150 žmonių.

Pastaruoju laiku padėtis pa
sikeitė. čombės šalininkai, no
rėdami išgelbėti savo šefą, ka
linama Alžerijoj, užėmė Buka
vu sritį ir pagrasino žygiuosią į 
Kongo sostinę, jeieu nebus su
sitarta su gen. Mobutu. Pasta
rasis atsisakė leistis i dervbas ir 
laukia grąžinant čombę iš Alže- 
riioc. Pastarosios teismas ir pre
zidentas pasirašė įsakymą iš
duoti čombę kurin laukia mir
tis Konęe. 'Sukilėliai, vadovau
jami belgo majoro Schrammer, 
daro viską, kad išgelbėtų čom
bės gyvybę. J. G.



DIDIEJI PASAULINĖJE PARODOJE
toje filmų artisčių būtume iš
statę didžiuosius Amerikos kul
tūros ir mokslo genijus, kurių 
ši šalis turi taip pat labai daug.

Krinta į akis, kad amerikie
čiai nerodo nieko iš krautuvių. 
Visa tai amerikiečiui atrodo taip 
įprasta ir kasdieniška, kad ne
verta pasaulio parodoje rodyti 
— tą kiekvienas turi savo bute.

“Mes visko turime”
“Draugų”paviljono keli augš- 

tai pilni instrumentų, kasdieni
nio vartojimo reikmenų ir apa
ratų. Pagrindinė paviljono didy
bė, kaip ir pas amerikiečius, vir
šutinis augštas, kur rusai rodo 
savo laimėjimus erdvės srityje. 
Skirtingai nuo amerikiečių, čia 
visos raketos ar erdvėlaiviai ro
domi modeliais. Eilė žmonių sto
vi prie mėnulio ir Veneros pa
noramų, kurios padarytos kaip 
spalvoti modeliai ir rodomos už
tamsintoje patalpoje. Mėnulio 
panorama galima tikėti, nes ru
sai šioje srityje yra taip pat pa
darę nemažai, bet Veneros pa
noramoje gali būti ir daug fan
tazijos.

Paviljone daug propagandos. 
Pradedant milžiniška kūjo ir 
pjautuvo skulptūra, stovinčia 
prieš paviljoną su šūkiu “lais
vė ir lygybė visiems žmonėms” 
(tą šūkį, kaip melą, vienas estas 
buvo pavasarį raudonais dažais 
užtepęs), visame paviljone pro
pagandiniai dygliai kyščioja, 
ypač jų teatre. Raudonųjų sis
temos nežinantį lankytoją toji 
propaganda daug kur paperka. 
Štai, sakysime, filmas rodo, kaip 
laimingai gyvena sovietų atomi
nių tyrimų mokslininkai akade
miniame miestelyje, esančiame 
kažkur Sibire, bet žiūrovas neži
no, kad tas miestelis yra užda
ras ir saugomas, kad mokslinin
kai ten yra lyg uždaroje stovyk
loje, kontroliuojami politinių 
pareigūnų.

Sovietų Sąjunga yra valstybė, 
nubraukusį savo tolimą praeitį, 
todėl visame paviljone nesima
to nieko iš to milžiniško krašto 
istorijos, kaip tai yra kitų tau
tų paviljonuose.

Mums, ‘ lietuviams, žinoma 
įdomu konstatuoti, kad įvairio
se paviljono vietose matyti lie
tuvių darbų. Lietuvos, net ir 
sovietinės, vardas čia niekur ne
minimas (išskyrus, kai buvo ana 
garsioji sovietinės Lietuvos die
na). tačiau mes atpažįstame sa
vuosius iš pavardžių ir vieto
vardžiu. užrašytų mažose korte
lėse prie darbų. Lietuviai paro
dai davė paveikslų, skulptūrų, 
stiklo vitražų, pramonės gami
niu. knygų, netgi pradžios mo
kyklos vaikų piešinių.

Pirmenybė technikai
Įeidamas į didžiulį Prancūzi

jos paviljoną, tikiesi pamatyti 
kažką panašaus į britų, nes 
Prancūzija, nemažiau kaip Bri
tanija, yra vienas iš Europos 
kultūros lopšių. Tikiesi pama
tyti Liudviko XIV didingąją 
Prancūziją, švietusią visai Eu
ropai, ir po to sekusią Prancū
zų revoliuciją, visų Europos re
voliucijų ir perversmų, motiną. 
Deja, kėli augštai čia pilni ma
šinų ir instrumentų, ir tik pa
sikėlęs į viršutinį ir patekęs 
į tikrai vertingą senojo ir mo
dernaus meno galeriją pajunti 
tą taip lauktą didingosios Pran
cūzijos dvelkimą. Šių dienų 
Prancūzija tebejieško savęs, ba
lansuodama tarp praeities ir da
barties bei tarp Vakaru ir Rytu.

A. R.

Į keliolikos akrų salų plotą 
keli šimtai valstybių, mokslo 
įstaigų ir komercinių bendrovių 
supylė daugelį milijonų dole
rių, kad parodytų pasauliui, kuo 
kiekvienas kraštas gali pasidi
džiuoti, kokios yra mokslo ir 
pramonės viršūnės.

Kaip ir paprastai, didžiosios 
valstybės, kurios gali išleisti 
tam reikalui po keliolika mili
jonų dolerių, užtikrina sau ir 
dominuojančią vietą. Tokiomis 
valstybėmis yra JAV, Britanija, 
Sovietų Sąjunga, Prancūzija ir 
Kanada, kaip krašto, kuriame 

paroda vyksta, šeimininkas. Prie 
šių paviljonų stovi ilgos (kelių 
valandų laukimo) eilės. Gudres
nieji ateina anksti iš ryto arba 
apie 7-8 vai. vakare, kai eilės 
būna mažesnės. O dar gudresni 
Įeina be eilės per tų paviljonų 
restoranus, padorumo dėlei iš
gėrę po stikliuką to krašto kar
čiosios.

Žiūrėkite, kokie mes dideli!
Tokį įspūdį išsineša žiūrovas, 

išeidamas iš Britanijos paviljo
no, ypač perėjęs per vieną iš 
paskutiniųjų salių, kur stovi ke
lios milžiniško augščio figūros, 
prieš kurias normalaus ūgio žiū
rovas jaučiasi tikrai mažas. Taip, 
britai yra dideli ne tik savo pa
statu su augštu bokštu, iškelian
čiu britų vėliavą virš kitų paro
dos pastatų bei vėliavų, bet taip 
pat ir savo paviljono vidumi. Jie 
turėjo ką parodyti ir parodė la
bai meistriškai, panaudodami vi
sas galimas priemones: filmą, 
paveikslus, milžiniškas fotogra
fijas, šviesos efektus (įskaitant 
beveik visišką užtamsinimą), 
siaurų laiptų bei koridorių kom
binaciją, garso efektus, netgi 
požemio kanalais tekantį vande
nį. Eidami siaurais pilies bokš
to laiptais augštyn, pamatome 
Britanijos istoriją nuo pat krikš
čioniškosios eros pradžios, ro
mėnų laikotarpi, Kryžiaus karus, 
karalių laikotarpio kelis šimt
mečius. Ypatingą Įspūdi daro sa
lės, kuriose parodomi žymieji 
britai, davę pagrindinių Įnašų 
pasaulio kultūrai ir civilizacijai 
visose srityse. Stovėdamas prieš 
kone šimtą paveikslu tų didžių
jų genijų, kurių darbų nė skai
tai nereikia, nes juos žinome iš 
gimnazijos suolo, visdėlto pagal
voji: gali britus mėgti ar nemėg
ti. bet jie yra tikrai dideli.

Amerikiečių paviljone
Turbūt visi, bent iš paveikslo, 

esame matę tą amerikiečių “že
mės rutulį”, padarytą iš per
šviečiamos medžiagos. Būdamas 
viduje nežinai ar čia laukas, ar 
vidus: ta pati saulė šviečia ir 
dangus mėlynuoja, netgi ta pa
ti žolė pakraščiais auga ir tik 
malonus milžiniško pastato vėsi
nimas primena, kad čia visdėlto 
vidus.

Amerikiečių didybė atsispindi 
jų dominavime erdvėje, kuris 
parodytas ne tiek piešiniais ar 
modeliais, kiek konkrečiais daik
tais. Matyti iš erdvės grįžę ap
degę erdvėlaiviai, kurie buvo iki 
raudonumo įkaitę, bet saugiai 
grąžino į žemę žmones net po 
daugelio dienų kelionės; astro
nautų maistas, netgi virvė, ku
ria buvo naudojamasi plūduriuo
jant erdvėje: mėnulio paviršiaus 
modelis: ant mėnulio nutupdy
to erdvėlaivio modelis, perda
vęs televiziios keliu mėnulio pa
viršiaus vaizdus. Nemažą pasta
to dali užima milžiniškos filmų 
artistu fotografiios. Mes gal bū
tume padarę kaip britai — vie

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

JUOZAS BACEVIČIUS, savininkas
“Beit” nejudomojo turto pardavimo 
Įstaigos, yra pirmas lietuvis verslinin
kas, nukentėjęs ryšium su negru de
monstracijomis. Praėjusiais metais
jis buvo negrų Įskųstas, nes atsisa
kęs jiems parodyti namų sąrašus bal
tųjų kolonijose. Nors skundai pa
duoti praėjusiais metais, tačiau svars
tymai buvo šios vasaros pradžioje, o 
sprendimas padarytas tik rugpjūčio 
mėn. pradžioje. Čikagos miesto bur
mistro R. Daley žinioje esanti “Chi
cago Commission on Human Rela
tions” įstaiga J. Bacevičių stipriai 
nubaudė — atėmė leidimą pardavinė
ti namus trim mėnesiam, pradedant 
rugsėjo 1 d. Kartu su šiuo mūsų 
tautiečiu buvo nubausti ir du ameri
kiečiai nejudomojo turto pardavėjai, 
tačiau jų bausmės buvo mažesnės: 
vienam leidimas atimtas trisdešimčiai 
dienų, kitam — 45 d. J. Bacevičius, 
kuris yra Marquette Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos valdybos 
narys, žada apeliuoti i reguliarų teis
mą ir ten jieškoti teisybės.

NORS IR VASARA ir su ja su
siję visokie nemalonumai (karščiai,

lietūs ir kt.) žmones vargina, tačiau 
kaikurie čikagiečiai turi tai nugalė
ti, nes kruopščiai rengiasi III-jam 
JAV ir Kanados liet, kultūros kon
gresui, kuris Įvyks lapkričio 24-26 
d.d., taip vadinamos “Padėkos Die
nos” savaitgalyje. Snausti nėra lai
ko, nes ruduo sparčiais žingsniais ar
tėja, o išeivijos sąlygomis dirbant, 
kartais net ir mažiems projektams 
Įvykdyti reikia nevieno mėnesio, šia
me kongrese, be plenumo posėdžių, 
bus apie 10 atskirų sekcijų, skirtų 
įvairioms kultūrinio gyvenimo sri
tims. Viena iš bendriausių sekcijų 
vadinsis “Kultūrinio gyvenimo sėk
mės ir nesėkmės”. Taip pat bus ap
žvalginė dailės paroda, literatūros 
vakaras ir užbaigiamasis koncertas, 
įdomus žada būti kultūros kongreso 
užbaigimui skirtas koncertas Marijos 
augšt. mokyklos salėje (lapkričio 26 
d.), kuriame bus išpildyti du nauji 
komp. Dariaus Lapinsko kūriniai — 
“Karalius Mindaugas” ir “Maras”, 
šių kūrinių išpildyme dalyvaus or
kestras, solistai, kalbantys ir dainuo
jantys chorai.• • e

(Nukelta j 7 psl.)

Elaine Tanner (viduryje juokiasi), laimėjusi aukso medalį Pan-American sporto žaidynėse. Ji pasiekė 
naują pasaulio rekordą 100 metrų plaukime (nugara) Nuotr. "3 M Co"

Žaidynių vėliava perduota Kolumbijai
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Pan-American žaidynių

Po dviejų savaičių įtemptų 
varžybų įvairiose sporto šakose, 
rugpjūčio 6 d., su iškilminga 
uždarymo programa pasibaigė 
5-sios Pan-Am žaidynės. Winni
peg© stadijone šį uždarymą ste
bėjo 18.000 žmonių, tūkstančiai 
kitų matė jį televizijoje.

Įspūdinga užbaiga
Diena pasitaikė labai graži. 

Pirmą valandą dar vyko baigia
mosios jojimo-šokimo rungty
nės. Šokimo kliūtys buvo pada
rytos labai gražiai — iš žalių 
medžių su eglaičių ir gėlių pa
puošimu. Pasibaigus šioms rung
tynėms, aikštė buvo per 6 min. 
nuvalyta. Daugelis sportininkų- 
svečių jau buvo išvykę iš vaka
ro namo, nes lėktuvai ta sa
vaitgalį buvo labai užimti.

Įnešus sporto šventėje daly
vavusių valstybių vėliavas, pa
lydint chorui ir orkestrams, kal
bėjo Pan-Am organizacijos pir
mininkas ir vienas iš sportinin- 
kų-svečių. Vedamoji jų kalbų 
mintis: sportas yra gera priemo
nė sveikatai, draugiškumui ir 
taikai puoselėti. Žaidynių vėlia
va buvo perduota Kolumbijos 
sportininkams, kur įvyks sekan
čios 1971 m. Pan-Am žaidynės. 
Nuaidėjus himnams ir “Seni 
draugai nepamirštami” (Auld 
Lang Syne) dainos žodžiams, vi
si pradėjo skirstytis į čia pat 
ar už tūkstančių mylių esančius 
namus.

Didžiausias Siaurės Amerikos 

etninio meno spektaklis 

NATIONBUILDERS ’67 
RUGPJŪČIO 18 d., 8.15 v.v.

... spalvingas Kanados etninio meno kaleidoskopas

• Nuostabios šokių grupės
• Garsiausi Kanados chorai
• Liaudies dainininkai ir instrumentalistai
• CNE Grandstand orkestras, 

vadovaujamas Ellis McLintock
• 2000 programos atlikėjų 

Režisorius — Leon Kossar
Rengėjas-The Community Folk Arts Council of Toronto 
Tai etninio meno festivalis Kanados šimtmečio proga

Bilietai: $1, $1.50, 2
Gaunami:

• Parodos aikštėje-CNE
• Community Folk Arts Council, Room 203, 

91 Yonge St., tel. 363-9311
• Etninių laikraščių administracijose
• Arka Book Store, 575 Queen St. West
• Prince George Hotel bilietų kasoje 

(King ir York gatvė)

CANADIAN NATIONAL EXHIBITION

Olimpinė ugnis invalidui
Prieš užgesinant olimpinę ug

nį, vienas fakelas buvo uždegtas 
ir perduotas Manitobos invali
dui, kuris negali paeiti (savo gy
venime nėra naudojęs kojų). Jis 
uždegs kitą olimpinį aukurą Ma
nitobos un-te, kur rugsėjo 6 iki 
12 d. vyks invalidų, daugiausia 
polio ligos aukų, sporto varžy
bos. Jose dalyvaus ir viena lie
tuvaitė — Verutė Demereckai- 
tė (teniso žaidime). Ji taip pat 
gražiai dainuoja ir piešia pa
veikslus. Šios rūšies žaidynės 
yra pirmosios Kanadoje ir jose 
dalyvaus 124 sportininkai iš 8 
valstybių.

Garbė Kanadai
Pan-Am žaidynių surengimu 

Kanada didžiuliu šuoliu įkopė į 
pasaulinę sporto areną. Ne vien 
tik puikus, be priekaištų, pasi
ruošimas šiai šventei, bet ir ka
nadiečių sportininkų laimėjimai 
(II vieta) išgarsino Kanados ir 
Winnipeg© vardą viso pasaulio 
laikraščių puslapiuose, pakėlė 
kanadiečių tautinę savigarbą ir 
pasitikėjimą savimi. Gal dėlto 
“O Canada” tvirtai giedojo di
džiulė minia. Buvo jaučiamas vi
su dvasinis pakilimas ir pasidi
džiavimas.

O pasididžiuoti yra kuo. Ren
gėjams reikėjo globoti ne tik 
virš 3.000 sportininkų-svečių, 
bet taip pat viską prižiūrėti, kad 
pvz. nepritrūktų sporto aikštė
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Per vėliavos nuleidimą riedėjo ašaros...

je paprastų popierinių puodukų 
sportininkams atsigerti vandens' 
Didžiulį darbą atliko savanorių 
minia, kurių tarpe buvo ir ke
letas lietuvių: D. Januškaitė dai
navo didžiuliame chore, Arūno 
Bujoko žmona Koreen Bujokie- 
nė padėjo sporto arenose, A. 
Dudonis grojo karo aviacijos 
orkestre. Mokiniai, kurie anks
čiau nežinodavo ką vasaros atos
togų metu veikti, šiemet buvo 
labai užimti — talkino žaidynė
se. Puikų darbą atliko skautai 
ir skautės, kurių 1.000 tuo metu 
stovyklavo suvažiavę iš tolimų 
Kanados vietų Birds Hill parke. 
Kasdiena 400 jų padėjo įvairio
se pareigose žaidynių metu, o 
kiti tvarkė savo stovyklą, kuri 
buvo gražiai įrengta.

Truputis statistikos
Turistų vien iš JAV atvyko 

tris kartus daugiau nei pereitais 
metais šiuo laiku — 45.000. 
Prekių pardavimas šias savai
tes krautuvėse pakilo nuo 5% 
iki 15%. Žaidynių metu sunkiai 
susižeidė 20 sportininkų. Spor
tininkai išgėrė 3.500 galionų, 
specialiai pagaminto, labai šva
raus vandens. Geriamo vandens 
staigus pakeitimas kartais pa
kenkia sveikatai. Pasiekta ir 
pralenkta vien tik plaukime 14 
pasaulinių rekordų. Basebolo 
žaidimus sekė 90.000 žmonių. 
Ypatingai įdomios buvo rungty-

(Nukelta i 7-tą psl.)

Smagi buvo šiemet Putnamo 
mergaičių stovykla — daug aša
rėlių byrėjo per paskutinį vė
liavos nuleidimą, daug pėdsa
kų paliko, daug džiaugsmo Į la
gaminus susikrovėme ir išsive
žėme namo į daugelį Amerikos 
miestų. Putnamo žalioje sody
boje keturias savaites aidėjo vi
sokios stovykliškos linksmybės. 
Šių metų stovyklos tema “Mer
gaitė: poezijoje, dainoje, šo
kyje”. Kad geriau susipažintu- 
me su tuo mergaitės lietuvaitės 
idealu, skaitėme, nagrinėjome, 
diskutavome, žodžiu, muzika, 
gestu bandėme atvaizduoti idea
lią mergaitę. Praplėtėm savo 
mažus pasaulėlius arčiau susi- 
pažindamos su kun. St. Ylos 
“Modernia mergaite”, Birutės 
Pūkelevičiūtės romanu “Astuo
ni lapai”, su Jono Aisčio “Apie 
laiką ir žmones”, su M. K. Čiur
lionio kūryba ir su Salomėjos 
Nėries poezija. Mokytojų ska
tinamos, mergaitės kūrybingai 
nasireiškė literatūroje, dramo
je ir mene. Nauji pasauliai at
sivėrė, nauji interesai atsirado, 
naujos draugystės užsimezgė — 
žydėjome, kaip žydi laukai.

Lietuvą gyvai įjungėme į sto
vyklos programą — ne tik esa-

Putnamo mergaičių stovyklai baigiantis, randame "Ridikėlių" bū
relį kopūstų darže. . . Nuotr. Ged. Naujokaičio

Lietuvaitės Pan-American žaidynėse
Lietuvių, atrodo, visur yra, tik kar

tais juos sunku surasti tarp daugelio 
kitų. Ir šiose Pan-Am žaidynėse Win- 
nipege teko sutikti Ireną Macijaus- 
kaite-Piotrowski, kuri liepos 30 d. 
dalyvavo 100 m. moterų baigminia
me bėgime ir laimėjo trečią vietą 
(11.7) bei bronzinį medali. Jos vy
ras Hans yra vokiečių kilmės iš Koe- 
nigsbergo; studijuoja Br. Kolumbi
jos universitete, o laisvu laiku pade
da Irenai treniruotis. Šiose Pan-Am 
žaidynėse jo priežiūroje buvo 60 ka
nadiečių sportininkų.

I. Macijauskaitė gimė Skaudvilė
je 1941 m. liepos 9 d. ir augo vienos 
sesutės ir trijų brolių šeimoje. Jai 
esant trejų metų, šeima pasitraukė 
i Vokietiją, o iš ten emigravo į Ka
nadą. Irena mokytojauja kanadiečių 
pradžios mokykloje, jos sesutė stu
dijuoja universitete, o mama su sū
numis tvarko gražų ūki prie Port Co
quitlam, BC. kur dažnai įvyksta lie
tuviškos gegužinės.

Irena anksčiau nė negalvojo apie 
bėgimo sportą. Gimnazijoje savo mo
kytojos buvo paprašyta padėti pa
ruošti mokinius lenktynėms. Nuo to 
laiko ji pati pradėjo praktikuotis ir 
pasiekė gražių rezultatų. Pereitais 
metais British Empire žaidynėse 
Kingstone (Jamaikoj) 400 jardų bė
gime laimėjo sidabro medalį. Kito
se British Empire žaidynėse ji taip 
pat laimėjo 100 ir 200 m. bėgime 
antrąją vietą. Gražius prisiminimus 
ji turi iš pasaulinės olimpijados To
kijo mieste, kur buvo įvertinta 9-ja 
pasauline bėgike 100 m. nuotolyje. 
Po šios sporto šventės ji ir jos vy
ras išvyko į Montreal}, kur tikisi da
lyvauti visų Amerikos ir Europos bė
gikų lenktynėse.

Irenos įspūdžiai apie Winnipega: 
gražus miestas, draugiški žmonės, 
įspūdingas priėmimas. Apie vietinį 
orą ir klimatą jos nuomonė netokia 
gera — tą dieną lijo ...

Nors ji gerai kalba lietuviškai, bet 
dėl daugelio pareigų ir laiko sto

kos aktyviame gyvenime nedalyvau
ja. Siunčia geriausius linkėjimus vi
siems lietuviams ir linki lietuvių 
sportininkams neužsidaryti vien tik
tai savo klubų ribose, bet taip pat 

Žymioji bėgikė lietuvaitė Irena 
Macijauskaitė - Piotrowski, daly
vavusi Pan-American žaidynėse

mą skausmą ir kančią, bet ir 
viltį, kad ji atgis ir vėl žydės, 
kad vėl bus tokie subatvakariai, 
kaip stovykloje, kad vėl jauni
mas dainuos tas pačias dainas, 
kurias per liaudies dainų šventę 
traukėme. Paminėjome ir lie
tuvius didvyrius paminklais, ei
sena ir nuoširdžia malda. Ban
dėme atkurti savo tėvų šalies 
nuotaikas ir jomis persiimti.

Stovyklai pasibaigus, žiūrim 
atgal ir galvojam, kokie kiti mū
sų čia buvimo pėdsakai? Štai 
meno ir rankdarbių paroda (net 
akys nuo spalvų raibsta), štai ir 
pašokom ir laukai skamba dai
na, dažniausiai Maironio “Mer
gaitė”. Susipažinome su naujo
mis draugėmis ir su Įdomiais 
mokytojais, kurių privažiavo 
iš Čikagos, Toronto', North Da- 
kotos, o kapelionas net iš In
dijos. Sudarėme didoką šeimą 
— pusantro šimto ir dar trupu
tis. Pasidalinome savo talentais 
per savos kūrybos konkursus ir 
įvairius vakarus, pasidalinome 
jaunatvišku entuziazmu per lau
žus ir iškylas, pasidalinome min
timis apie gyvenimą — esamą 
ir būsimą ir apie mergaitės vie
tą jame. S. M. E.

stengtis dalyvauti tautinėse, ypač 
tarptautinėse, rungtynėse.

Pan-American žaidynėse dalyvavo 
ir kita lietuvaitė iš tolimos Argen
tinos — Alicija-Adelė Kaufmanaitė, 
kuri gimė ir užaugo Argentinoje. Ji 
buvo Argentinos šokimo i tolį 
(long jump) grupės narė. Adelės tė
vai į Argentiną atvažiavo iš Kauno 
1928 m. ir apsistojo tarp gražiųjų 
Salada ir Parana upių Santa Fe mies
te. Jie užaugino 3 dukterų ir 5 sū
nų šeimą. Adelė gimė 1940 m. gruo
džio 21 d. Ji dėsto mokykloje kūno 
kultūrą. Jos tėveliai (ar kaimynai?) 
skaito liet, laikrašti “Argėntinos Lie
tuvių Balsą”, bet ji pati lietuviškai 
kalba labai silpnai. Užklausus, kaip 
patinka Winnipegas, oras ir žmonės, 
į viską atsako “Mucho, mucho”. Ji 
taip pat dalyvavo pasaulinėje olim- 
pijadoje Tokijo mieste. Kanados lie
tuviams prašė perduoti sveikinimus 
ir kvietė visus aplankyti Argentiną.

E. Fedaras

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic
Medicinines ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus rodymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai ranku masažai, spindulinės Ir 

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

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

R.M.N.Pt
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STUDENTŲ VASAROS DARBAI
Lietuvos augštųjų mokyklų stu

dentai vasaros atostogas praleidžia 
darbo stovyklose. Į Vilnių atvyko 
dvi grupės lenkų ir vokiečių studen
tų, kurie šią vasarą talkins lietu
viams. Glivicės politechnikos insti
tuto atstovus sutiko Kauno politech
nikos instituto studentai, įsikūrę 
Elektrėnų ežero pakrantėje. Jie 
bendromis jėgomis įrengs Elektrėnų 
stadijoną. Lietuvių studentų grupė 
lenkams padeda įrengti Glivicės sta
dijoną. R. Vokietijos atstovai su Vil
niaus universiteto studentais statys 
sporto rūmus Vilniuje.

SOVIETINIAM SPALIUI
Liepos 24-30 <Ld. Maskvoje buvo su
rengtos sovietų okupuotos Lietuvos 
kultūros ir meno dienos, apvainikuo
tos Šūkiu: “Mūsų širdžių degimas — 
tau, Maskva!” šį šūkį papildė “Tie
soje” cituojamas S. Nėries eilėraščio 
posmas:

Kaip motina — rankas ištiesus, 
Pasitinki mane: “Sveika gyva!” 
Tebūna tavo dienos šviesios, 

šviesios, 
Brangi mano Maskva!

Nenuostabu, kad po tokios uvertiū
ros iškilmės buvo pradėtos vainiko 
padėjimu prie Lenino mauzolėjaus 
Raudonojoje aikštėje, šią pareigą at
liko A. Sniečkus ir “prezidentas” M. 
Šumauskas, du Lietuvos nepriklauso
mybės laidotuvių 1940 m. dalyviai ir 
organizatoriai. Pagarbinę sovietų Le
niną, jie užsuko į Novodičės kapi
nes pagerbti lietuviškojo Lenino — 
V. Kapsuko-Mickevičiaus. Koncerti
nes programas įvairiose Maskvos sa
lėse atliko Vilniaus operos solistai 
— E. Saulevičiūtė, E. Kaniava, V. 
Noreika, V. Daunoras, E. Čiudakova, 
liaudies ansamblis “Lietuva”, Vil
niaus radijo ir televizijos choras, Vil
niaus filharmonijos kamerinis or
kestras, vyrų choras “Varpas”, M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos smuikinin
kų ansamblis ir vaikų choras, Kauno 
radijo gamyklos, Kauno profsąjun
gų rūmų, Alytaus rajono “Žalgirio” 
ir “Miklavos” kolchozų, Plungės aš
tuonmetės mokyklos vaikų saviveik
los kolektyvai, Šiaulių Jovaro vardo 
dainų ir šokių liaudies ansamblis. 
Taigi, duoklę sovietinei Spalio re
voliucijai atidavė ne tik profesijona- 
lai menininkai, bet ir kolchozų atsto
vai. Maskvos kino teatruose buvo ro
domi lietuviškos gamybos filmai. Pro
pagandinį viso šio jomarko pobūdį 
liudija “prezidento” M. šumausko 
žodžiai: “Žengdama su Spalio vėlia
va, pajaunėjo ir pagražėjo Lietuvos 
žemė ...” Jų tikrąją reikšmę atsklei
džia “Tiesa” rugpjūčio 3 d. laidoje: 
“Šiandien sukanka 27 metai, kai Lie
tuva priimta į Tarybų Sąjungos su
dėtį”. Dvidešimt septintąsias sovie
tinės vergijos metines lietuviai tu
rėjo atžymėti šokiais ir dainomis oku
panto sostinėje.

ARTOJŲ VAŽYBOS
Dotnuvos žemdirbystės instituto 

bandomajame ūkyje buvo pravestos 
jau tradicinėmis tapusios mechaniza- 
torių-artojų varžybos, kuriose šie
met dalyvavo 60 varžovų su 45 vikš
riniais ir 15 ratinių traktorių. Pirmą 
dieną vertintojų komisija patikrino 
technines varžybų dalyvių žinias, o 
antrą — jų suartas vagas. Ratinių 
traktorių grupėje lietuvius artojus 
gerokai pralenkė svečiai iš R. Vo
kietijos — U. Kaufmann ir K. Zim
mermann. Lietuvių tarpe I vietą lai
mėjo Juozas Pauža iš Kauno rajono 
“Pažangos” kolchozo, II v. — Anta
nas Rušas iš Dotnuvos bandomojo 
ūkio, III v. — Kazys Krivickas iš 
Pakruojo rajono Vismantų kolchozo. 
Vikšrinių traktorių grupėje I v. te

SUDBURY, ONT.
KUN. LIONGINAS KEMĖŠIS, Ma 

nitouwadge parapijos klebonas ir 
įsteigėjas, guli Sudburio General li
goninėj. Tikimasi, kad netrukus iš 
ligoninės išeis, bet ilgesnį laiką pa
rapijos darbo negalės dirbti — iš
važiuos pailsėti į Wasagą, o vėliau 
į JAV. Linkime jam veikiai sustip
rėti.

AGOTA SABIENĖ, kunigų Anta
no ir Augustino motina, mirė Lietu
voje sulaukusi 102 metų. Palaidota 
gimtinės parapijos Kaimelio kapuose.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame: Eliutei ir 

Stasiui Tolvaišoms už suruoštą mums 
staigmeną - įkurtuves; kun. Antanui

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 
Treč. 9 — 3 
Ketv. 9 — 3

ir 5 —8 v.p.p.
v.p.p.
v.p.p.

Penkt. 9—1 ir 5—8 v.p.p. 
Sešt. 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.

ko praėjusių metų laimėtojui Jonui 
Kazokevičiui, II v. — Adolfui Apuo
kui iš žemės ūkio akademijos ban
domojo ūkio ir III v. — Feliksui 
Meškauskui, atstovavusiam Kėdainių 
rajono kolchozui “Lenino keliu”. Vy
riausias varžybų teisėjas buvo A~ 
Tindžiulis.

K. KAIRYS GINA BEKONUS
Delegacijai į Montreal! vadovavęs 

“premjero” pavaduotojas K. Kairys 
sovietiniame laikraštyje “Selskaja 
Žizn” paskelbė rašinį, ginantį lietu
viškų bekonų teises. Pasirodo, 1962 
m. Maskvos biurokratai kiaulienai 
nustatė tokias supirkimo kainas, kad 
dabar visi turėtų auginti lašinines 
kiaules ir užmiršti bekonus. Maskvos 
biurokratų įsakymu, bekonus leidžia
ma auginti tik specialiuose ūkiuose, 
kalchozų ir sovchozų skyriuose. K. 
Kairys “Selskaja Žizn” liepos 26 <L 
laidoje nusiskundžia: “Lietuvoje ma
ža specializuotų fermų, bet daug be
kono. Pernai respublikos ūkiai parda
vė valstybei 146,9 tūkstančio tonų 
kiaulienos (gyvo svorio). Tai 28% 
daugiau, negu ankstesniais metais. 
31% visos produkcijos pagaminta 
kolūkiečių ir tarybinių ūkių darbi
ninkų ... Svarbu teisingai nustatyti 
priimamos produkcijos rūšį ir kate
goriją.” Jis siūlo paruošti naujus gy
vulių supirkimo metodus ir parūpin
ti transporto priemones, kad bekonus 
laiku būtų galima' pristatyti į sker
dyklas. Maskvos biurokratus K Kai
rys moko: “Lietuva garsėja bekonu. 
Pernai respublikoje pagaminta 36.000 
tonų bekoninės mėsos, iš jos paruoš
ta ir pateikta parduotuvėms 22 rū
šių įvairių gaminių. Mūsų bekonas 
eina ne tik į vidaus rinką, bet ir 
Čekoslovakiją, VDR (R. Vokietiją — 
V. Kst.), Jugoslaviją, Austriją ir vi- 
čur aukštai vertinamas. Bet mes ne
patenkinti tuo, kas pasiekta. Mūsų 

• šalis gali ir privalo išplėsti beko
no gamybą.”

ANTKAPIS GENEROLUI
Kompartija staiga atsiminė prieš 

keletą metų mirusį gen. Itn. Vincą 
Vitkauską, kuris Lietuvos nepriklau
somybės praradimo dienomis lietu
višką kariuomenės vado uniformą 
pakeitė sovietine ir pasirinko tar
nybą Maskvai. Kompartija įsakė pa
statyti jam paminklinį antkapį, jo 
vardu pavadinti vieną naujųjų Kauno 
gatvių ir išleisti jo raštų vieną to
mą.

TVARKYS VILNIAUS CENTRĄ
Valstybinis statybos reikalų komi

tetas ir Architektų Sąjunga paskel
bė uždarą konkursą Lenino aikštės 
aplinkos ir užstatymo projektui pa
ruošti. Konkurse pakviesti dalyvauti 
penki planuotojų kolektyvai, bet ja
me lygiomis teisėmis galės dalyvau
ti ir kiti architektai. Lenino aikštę, 
į kurią veda aštuonios alėjos ir ku
rioje yra pastatytas paminklas Leni
nui, numatoma padaryti Vilniaus ad
ministraciniu bei reprezentaciniu 
centru. Daugiaaugščiai pastatai bus 
rekonstruoti, senoji ligoninė nugriau
ta. Prie aikštės numatoma pastatyti 
vyriausybinius rūmus su tūkstančio 
vietų sale suvažiavimams bei koncer
tams, vietinės pramonės rūmus ir 
valstybinės plano komisijos administ
racinį pastatą. Konkurso projektų 
vertinimo komisijai vadovauja valsty
binio statybos reikalų komiteto pir
mininko pavaduotojas A. Rasteika. 
Projektams numatytos dvi premijos 
— 1.500 rb ir 800 rb. Komisija pa
geidauja, kad pati aikštė būtų pri
taikyta masinėms demonstracijoms, 
kurios čia vyksta sovietinių švenčių 
metu.

V. Kst.

Sabui už namo pašventinimą ir do
vaną; L. P. Griškoniams, A. F. Alb
rechtams, B. P. Visockams už vaišių 
stalo, tarytum pasakoj, staigų atsira
dimą; J. Bataičiui, J. P. Gurkliams, 
V. A. Jašiūnams, A. Kusinskiui, G. 
V. Lumbiams, J. Lumbiui, B. St. 
Prakapams iš Toronto, S. Poderienei,
L. ir J. Remeikoms, M. I. Ragaus
kams, J. I. Kačinskams, S. P. Se- 
mežiams, M. J. Staškams, J. Šlei
niams, J. Venslovaičiui, K. Žukaus
kui už dalyvavimą pagerbtuvėse ir už 
gražias dovanas.

Jūsų malonus prisiminimas ilgai 
liks mūsų širdyse, o jūsų vertingos 
dovanos puoš mūsų namus.

Birutė ir Justas Stankai

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

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus dabartinė valdyba. Sėdi iš kairės: Aid. Matulienė, sekr. K. Mi
leris, pirm. M. Leparsktenė, vajaus vadovė; stovi: Br. Grajauskas, parengimų vad., F. Rimkus, ižd., 
O. Stasiulis, pareng. vad. Nuotraukoje trūksta V. Kėžinaičio. Nuotr. A. Juraičio

WINNIPEG, MAN.
STOVYKLOS VĖLIAVAS NULEI

DUS. Liepos 16, sekmadienį, dauge
lis vvinnipigiečių ir svečių traukė 
Oak Point vasarvietės link, kur tu
rėjo įvykti šios vasaros lietuvių jąu- 
nimo stovyklos užbaigimo iškilmės. 
Pamaldos atlaikytos 1.30 v.p.p., po 
jų įvyko paskutiniai stovyklautojų 
pietūs ir užbaigimo aktas vėliavų 
aikštėje. Stovyklos organizatorius 
kun. J. Bertašius perskaitė šių me
tų stovyklos pranešimą: stovykloje 
šeimininkavo Ona žiminskienė ir Ja
nina Kuncaitienė; jaunimui vadova
vo Petras Stankevičius; stovyklavo 
8 mergaitės ir 8 berniukai, ty. ma
žiausias skaičius visoje stovyklavie
tės istorijoje. Pranešime buvo at
kreiptas tėvų dėmesys, kad kitais 
metais rimčiau žiūrėtų į šį vos beiš- 
silaikantį lietuviškos dvasios kampe
lį. Nesant pakankamam stovyklautojų 
skaičiui, sunku sudaryti nuotaiką ir 
išsiversti ekonomiškai. Gale kun. J. 
Bertašius dėkojo šeimininkėms, ku
rios ne tik nesubankrotavo, bet dar 
ir likutį sudarė. Joms įteiktos 
mažos dovanėlės. Kun. J. Bertašius 
taip pat dėkojo jaunimo vadovui 
Petrui Stankevičiui, kuris nors ir 
pirmus metus tokį darbą dirbo, 
energingai vadovavo ir neleido pa- 
šlyti tvarkai. Džiugu, kad iš jauno
sios kartos kaikurie jau įsijungia į 
kultūrinį darbą. Jam įteikta dova
nėlė ir medalis. Po to sekė stovyk
los vadovo P. Stankevičiaus prane
šimas. Jis perskaitė kambarių įver
tinimą tašku sistema: I vietą laimė
jo mažosios mergaitės. Visi buvo ne
blogi, todėl jis visiems stovyklauto
jams įteikė po dovanėlę. Galiausiai 
tėvų komiteto vardu Ev. Fedaras 
įteikė dovaną stovyklos organizato
riui kun. J. Bertašiui, kuris visiems, 
nešusiems šios stovyklos naštą, tarė 
padėkos žodį. Giedant Lietuvos him
ną. nuleistos vėliavos.

PAN AMERICAN ŽAIDYNĖMIS 
domėjosi visi lietuviai. Kai kurie jų 
aktyviai dalyvavo įvairiose tarnybose. 
Lietuvių sportininkų žaidynėse nepa
stebėta, Išskyrus Ireną Macijauskaitę 
-Piotrowski ir B. Kaufmanaitę. Kor.

Fort William - Port Arthur, Ont.
MŪSŲ VEIKLA. Motinos Dieną 

paminėjome p. Jokūbauskų namuose 
bendra vakariene ir pietumis. P. Jo- 
kūbauskai atšventė savo 25 m. vedy
binį jubilėjų lenkų salėje, kur da-

P. Jokūbauskai, iškilmingai at
šventę 25 metų vedybinį jubilėjų
lyvavo apie 170 asmenų. Iškilmės 
iniciatoriai buvo sukaktuvininkų vai
kai, pranešėjas — Leonas Druktenis. 
Dalyvavo ir miesto burmistras p. 
Reed su žmona. Sukaktuvininkai yra 
sąmoningi lietuviai, kurių namuose 
dažnai rengiami apylinkės lietuvių 
pobūviai. Jų vyr. sūnus Edvardas yra 
tarnautojas, Laurynas — mokytojas, 
Pilypas — baigė mokytojų kolegi
ją; jauniausia jų dukra yra Haly. 
Sukaktuvininkams linkime laimingų 
ir ilgų metų.

TAUTYBIŲ ARBATĖLĘ surengė 
Etninio Meno Taryba. Dalyvavo 18 
tautybių, kurios turėjo savo stalus ir 
galėjo pardavinėti savo* kepinius. Pa
tarnaujančios turėjo būti apsirengu
sios tautiniais drabužiais. Lietuvaitės 
gražiai paruošė savo stalą. Pardavi
nėjo p. Bagdonienė, J. Druktenienė; 
aptarnavo J. Masynyk, apsirengusi 
lietuviškais drabužiais. Vakare dir
bo: A. Druktenienė, p. Bružienė, J. 
Erslovienė; stalus aptarnavo E. 
Kriščiūnienė; kepinius surinko ir at
gabeno J. Oscila ir J. Zigmantas. Už 
pyragus gauta $20.88, kurie buvo pa
skirti kalėdinei vaikų eglutei. Už gė
les, užaugintas dr. E. Jasevičiūtės, 
gauta $17.60. Visi pinigai įrašyti iždo

g HAMILTON
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už suruoš
tą pobūvį mano mylimos žmonos 
iš Lietuvos atvykimo proga. Reiš
kiame gilią padėką visiems drau
gams ir bičiuliams už nuoširdžius 
sveikinimus bei linkėjimus ir už gra
žias šia proga įteiktas dovanas: A. 
E. Beržaičiams, O. A. Budininkams,
M. L. Borusams, J. Deksniams, T. P. 
Enskaičiams, P. Grajauskienei, B. 
Grajauskui, E. A. Grajauskams, E. 
K. Gudinskams, D. L. Gutauskams, J. 
P. Girniams, B. A. Juozapavičiams, 
G. B. Juodeliams, D. M. Jonikams, O. 
A. Jusiams, T. A. Kalmatavičiams, 
G. VI. Kažemėkams, A. V. Kėžinai- 
čiams, E. E. Kudaboms, D. A. Ka- 
maičiams, A. Kaušpėdai, Agt. Kėži- 
naitienei, M. Kėžinaitytei, I. V. Liš- 
kauskams, M. V. Leparskams, D. ir 
G. Latauskaitėms, B. Latauskienei, 
A. Laugaliams, B. K. Lukošiams, A.

Iš Lietuvos atvykęs i pasaulinę parodę 
operos solistas Virgilijus Noreika, 

□komponuojant instrumentalistams

DANUTEI JUODVALKYTEI ir PRANUI BUDRIUI 

(abu iš Lietuvos) duos 

koncertą
LIETUVIŲ NAMUOSE — DELTA kino teatro salėje, 

1292 KING St. E.,

sekmadienį, rugpjūčio 27 d., 3 v. p. p.

Bilietai: $2.50; studentams ir moksleiviams — $1.00.

Hamiltono Lietuvių Namų valdyba

knygose. Vakare tautybių arbatėlėje 
dalyvavo Prekybos Rūmų pirm. med. 
dr Johnston, pora universiteto pro
fesorių ir kt Jie pilstė svečiam ka
vą. Bendras pelnas paskirtas augan
čio universiteto statybai.

ATSTOVĖ SUVAŽIAVIME. Kana
dos ir JAV Yoycees suvažiavime įvy
ko tautybių pasirodymas — buvo pri
statyta kiekviena grupė atskirai. To
kių buvo 20. Lietuviams atstovavo 
dr. E. Jasevičiūtė. Ta proga buvo 
duoti paaiškinimai apie kiekvieną 
tautybę. Suvažiavimo vadovybė at
siuntė gražų padėkos laišką už pi
niginę auką Lakehead etninio meno 
tarybai.

PROGRAMA TELEVIZIJOJ. Lie 
pos 7 d. sukako dveji metai nuo 
Folk Arts Council įsisteigimo. Ta 
proga surengta programa televizijoj. 
Jos metu įvykdyta kėdžių loterija 
universiteto statybai. Tai atliko ta
rybos pirmininkė p. Newman ir dr.

(Nukelta į 7-tą psl.)

Rūta Giedraitytė, gailestingoji 
sesuo, Fort William, Ont., baigu
si Rentgeno mokyklą

J. Mikšiams, K. Mikšiui, A. Mingėlai,
K. L. Meškauskams. E. K. Norkams, 
J. V. Narušiams, S. M. Panavams, 
R. J. Piciniams. A. A. Pilipavičiams, 
M. A. Pleskevičiams, J. Petraičiams, 
J. J. Paškevičiams, O. P. Rimkams, 
V. J. Raguckams, A. Rickienei. A. 
Rickui. M. P. Šiuliams, A. Simkevi- 
čiui, S. A. šukaičiams. S. Urbonavi
čiams. A. Ulbiams, P. Volungėms, T. 
Verbickaitei. O. G. Vindašiams, J.
L. Vitams, A. K. Žilvičiams, O. Z. 
Žilinskams.

Jūsų parodytas nuoširdumas ilgai 
paliks mūsų širdyse —

Angelė ir Kazys Bungarda

INŽ. ALGIMANTAS VILKAS iš
kilmingai palaidotas rugpjūčio 14 
d. Port Credit, Ont., lietuvių kapi
nėse. Velionis žuvo nelaimėje Viet
name. kur tarnavo kaip kariuome
nės kapitonas. Laidotuvių pamaldas 
atlaikė mons. J. Tadarauskas.

e

Mylimam vyrui

JUOZUI RICKUI
tragiškai mirus, jo žmoną HALINĄ RICKIENĘ nuo
širdžiai užjaučiame —

KUN. ANTANĄ SABĄ ir jo brolį KUN. AUGUS

TINĄ, jų MOTINAI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 

užjaučiame —

Mylimam vyrui, tėveliui ir seneliui A t A. JUOZUI 
RICKUI mirus, jo žmonai HALINAI RICKIENEI, duk

terims — ALINAI ir JANINAI, sūnums — ALGIMAN

TUI ir JUOZUI bei jų šeimoms gilią užuojautą, 

reiškia —

Povilas ir Magdalena Vaitoniai

Mylimam vyrui ir tėveliui A t A JUOZUI RICKUI mi

rus, jo žmoną HALINĄ RICKIENĘ, dukteris—ALINĄ 

ŽILVYTIENF ir JANINĄ NARUŠIENĘ, sūnus — AL

GIMANTĄ ir JUOZĄ, jų šeimos bei kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kortu liūdime —

e n rn i viii pasaijiyje
J. A. Valstybės

ŽURN. ALFONSUI NAKUI pada- 
ryta sunki ir komplikuota, tris va
landas trukusi ausies operacija H. 
Fordo ligoninėje Detroite.

KAN. V. ZAKARAUSKAS iš Či
kagos išvyko į Europą, kur planuoja 
aplankyti V. Vokietiją, Italiją ir kitas 
valstybes.

ROMAS LEIMONAS, a.a. dr. Juo
zo ir dantų gydytojos Stasės Leimo- 
nų sūnus, jau devynerius metus tar
nauja amerikiečių kariuomenėje kaip 
sociologas. Neseniai jis buvo pakeltas 
į majoro laipsnį. Šiuo metu mjr. R. 
Leimonas su šeima yra V. Vokieti
joje. Jo brolis Sigitas, fizikas, dirba 
karo laivyno įstaigose Vašingtone.

RAŠYTOJAS ČESLOVAS GRIN- 
CEVIČIUS išvyko trim savaitėm 
atostogų į Ispaniją ir Portugaliją. 
Ten jis žada susipažinti su tų kraš
tų meno paminklais, kultūra ir gy
venimo būdu.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS 
tradicinis rudens balius įvyks spa
lio 21 d. miesto centre esančiame 
Sheraton viešbutyje. Baliaus tikslas 
— sutelkti lėšų J. Karnavičiaus 
“Gražinos” nuostoliams padengti. 
1968 m. bus statoma Beethoveno 
opera “Fidelio” kovo 23, 24 ir 30 
d.d. Marijos augšt. mokyklos salė
je. Kadangi sekančiais metais bus 
atžymimas Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo penkiasdešimtmetis, ne
jučiomis kyla klausimas, kodėl to
kia proga nebuvo pasirinkta lietu
viška opera? Ar nebūtų tikę pvz. 
Vyt. Klovos “Pilėnai”?

INŽ. A. RUDIS, ALTos pirminin
kas, savo laivu pavežiojo po Michi
gan ežerą “Chicago Tribune”, “Sun- 
Times”, “Daily News” ir “Chicago 
American” redaktorius. Išvyka buvo 
panaudota politinės informacijos rei
kalams, į pokalbį įpinant ir sovietų 
okup. Lietuvos problemas.

KORP! NEO LITHUANIA vasaros 
stovykla rengiama rugpjūčio 26 — 
rugsėjo 4 d. Rex Terrace vasarvie
tėje Aldene, Mich., prie Eik eže
ro. Rugsėjo 2-3 d.d. ten įvyks Korp! 
Neo-Lithuania suvažiavimas.

DETROITO LIETUVIAI planuoja 
sujungti Dr. Vinco Kudirkos ir “Auš
ros” šeštadienines mokyklas. Dr. V. 
Kudirkos mokykla buvo suorganizuo
ta Redforde į Detroito priemiesčius 
išsikėlusių lietuvių, o “Aušra” pri
klauso Šv. Antano parapijai. Pirmoji 
yra sutraukusi du trečdalius moki
nių, antroji skursta dėl jų sumažė
jimo. Mokykloms sujungti buvo su
organizuotas komitetas, kurį sudaro: 
LB atstovai Jonas Urbonas ir Algis 
Rugienius, “Aušros” m-klos vedėjas 
Kostas Jurgutis, tėvų komiteto na
riai Alfonsas Žiedas ir Alfonsas Kas
putis, Dr. V. Kudirkos m-klos vedė
ja Angelė Bajalienė ir tėvu komi
teto nariai Jadvyga Damušienė, dr. 
Kęstutis Keblys.

Prancūzija
PRANEŠIMĄ SPAUDAI apie a.a. 

Ernesto Galvanausko paskutines gy
venimo dienas, mirtį ir laidotuves 
išsiuntinėjo Čikagoje veikiančių Pre
kybos Instituto Bičiulių pirm. Leo
nas Raslavičius. Iš jo sužinom, kad 
velionis jau Madagaskare buvo su

Jurgis ir Elena Šimaičiai

<

Mazaičių šeima

Birutė ir Jonas Sadauskai 

sirgęs vėžiu, kurį pavyko apvaldyti 
operacijos dėka. Si liga betgi ga
lutinai nebuvo pašalinta. Kovai su 
vėžiu imami vaistai iššaukė negyjan- 
čias žaizdas rankose, kojų tinimą bei 
kitus negalavimus. Velionis nujautė 
artėjančią mirtį. Tai liudija liepos 
6 d. broliui Gediminui rašytame laiš
ke užtinkamas prasitarimas: “Su šiuo 
pasauliu greičiau atsisveikinsiu, kaip 
anksčiau buvau numatęs.” Po poros 
dienų E. Galvanauskas buvo išvežtas 
į Chamberg klinikas, o iš jų pervež
tas i Aix-les-Bains ligoninę, iš ku
rios jau nebeišėjo. Mirė liepos 24 d. 
2 v.r., gavęs paskutinį patepimą. Apie 
laidotuves rašoma: “Kun. J. Petrošiui 
atlaikius gedulingas Mišias ligoninės 
koplyčioje, velionies palaikai buvo 
palydėti į Aix-les-Bains kapines lie
pos 26 d. 3 v. p.p. Laidotuvėse da
lyvavo brolis Gediminas, kun. J. Pet
rošius, iš Lietuvos kilęs A. Gorskis, 
velionies anūko Blonde šeima ir kele
tas prancūzų šeimų. Ant kapo pa
dėtas šeimos vainikas, Prekybos Ins
tituto auklėtinių ir bendradarbių, 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės 
ir prancūzu gausios gėlių puokštės. 
Liūdną ir slegiantį įspūdi kėlė fak
tas, kad vyras, gynęs Lietuvos (tuo 
pačiu visų lietuvių) reikalus, savo 
amžino poilsio vieton buvo palydė
tas vos kelių lietuvių.”

Australija
LIŪDNOJO BIRŽELIO sukakties 

minėjimą Adelaidėje surengė Pietų 
Australijos Baltų Taryba. Ta proga 
buvo padėtas vainikas prie nežinomo 
kareivio kapo, o pats minėjimas įvy
ko miesto rotušėje. Įvadinį žodį ta
rė Baltų Tarybos pirm, estas H. 
Lomp, pagrindinę kalbą pasakė P. 
Australijos parlamento narys R. R. 
Millhouse, primindamas sovietų pa
darytas skriaudas Baltijos ir kitiems 
kraštams. Minėjimo dalyviai priėmė 
dvi rezoliucijas — Australijos prem
jerui H. Holt ir Britanijos premje
rui H. Wilson. Pirmasis buvo papra
šytas iškelti Baltijos kraštų klausi
mą Jungtinėse Tautose ir panaudoti 
savo įtaką Britanijoje, kad Baltijos 
respublikų auksas nebūtų atiduotas 
sovietams. Britanijos premjerui skir
toji rezoliucija lietė aukso klausimą. 
Jam buvo priminta, kad slaptas su
sitarimas su sovietais yra gerokai 
panašus į Molotovo ir Ribbentrop- 
po sutartį, kuri palaidojo Baltijos 
respublikų nepriklausomybę. Meninę 
programą atliko trijų tautybių bal- 
tiečių chorai, solistė G. Vasiliauskie
nė, latviai — čelistas Janis Laurs 
ir vargonininkas G. Krums, pagro
jęs savo kompozicijų. Liūdnojo bir
želio minėjimai buvo surengti ir ki
tuose Australijos miestuose.

BALTIEČIŲ KONGRESĄ 1968 m. 
birželio mėn. planuoja sušaukti Mel
burne ALB krašto valdyba, pasikvie
tusi į talką latvių ir estų bendruome
nių valdybas. Kongreso tikslas — 
paminėti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybės penkiasdešimt
metį. Kongreso dalyviai priims ati
tinkamas rezoliucijas, kurios bus pa
skleistos visame Vakaru pasaulyje. 
Jie taipgi stengsis atkreipti Austra
lijos ir užsienio kraštų politikų dė
mesį į sovietinę Baltijos tautų ver
giją ir baltiečių kovą už jų laisvę.

STASYS STRELCIŪNAS, 18 m. 
amžiaus Pertho lietuvis, žuvo auto
mobilio nelaimėje. Širdies liga Per- 
the mirė Danielius Plyčiuvaitis, dir
bęs taksio vairuotoju.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS direk

torius kun. dr. Petras Kačinskas nuo 
rugpjūčio 31 d. pasitraukia iš parei
gų. Šią žinią pranešė kun. J. Avi
žos laiškas kun. B. Sugintai, paskelb
tas “Naujienų” rugpjūčio 1 d. lai
doje. Kun. dr. P. Bačinskas direkto
riauti buvo sutikęs vienerius me
tus, pasilikdamas teisę po pusmečio 
pareikšti nuomonę dėl darbo galimy
bių bei jo sėkmingumo. Tokia pati 
teisė buvo rezervuota ir Vokietijos 
LB krašto valdybai. Kun. dr. P. Ba- 
činsko atsistatydinimo priežastimi lai
kytinos jam neįprastos vietinės są
lygos Vokietijoje, nes jis ilgą laiką 
yra gyvenęs Australijoje. Nauju di
rektoriumi parinktas jaunesniosios 
kartos pasaulietis Vincas Natkus-Nab 
kevičius, kuriam yra lengviau palai
kyti ryšį su jaunimu. Iš jaunimo gre
tų jis tikisi gauti mokytojų gimna
zijai ir tuo būdu pašalinti dabar jau
čiamą mokytojų trūkumą. Jis taip
gi yra pasiryžęs padidinti ir moki
nių skaičių; tuo tikslu lanko lietu
vių kolonijas ir šeimas.

Venecuela
KUN. A. PERKUMAS, SDB, Ve- 

necuelos lietuvių kapelionas, iš sos
tinės Caracas atsiųstame laiške rašo 
apie žemės drebėjimus, kurių Vene
cuela nuo š.m. liepos 29 d. turėjo 
jau 26. Nukentėjo apie 300 didesnių 
pastatų, žuvusių gyventoju priskai- 
toma apie 500. Iš lietuvių ši gamtos 
nelaimė palietė tik A. Ausmaną su 
žmona. Jų namas yra tapęs griuvė
sių krūva. Jie buvo priglausti Lietu
vių Namuose, kur taipgi prieglaudą 
vra radę apie 60 nukentėjusių ne
lietuvių šeimų, žuvusiųjų jieškojimas 
ir griuvėsių šalinimas vykdomas mo
derniomis priemonėmis. Eismas Ca
racas mieste jau yra pasiekęs be
veik normalų lygi. Pirmoji vaistų 
siunta buvo gauta iš JAV. Nukentė- 
juslėms daug padeda katalikų uni
versitetas ir parapijos.



Mokytojų studijų savaitė
“T2” 32 nr. davėm mokytojų 

studijų savaitės aprašymą, api
mantį pirmąsias jos darbo die-

tą kito savaitės dalyvio. Red.
Mokytojų studijų savaitėje 

Dainavoje dalyvavo apie 60 mo
kytojų iš įvairių vietovių. Kai- 
kurie buvo atvažiavę net iš Los 
Angeles, Bostono, Niujorko, To
ronto, Montrealio, Londono. Ka
nadiečiai davė studijų savaitei 
keturis paskaitininkus — V. Ma
tulaitį (mokomosios skaidrės), A. 
Abromaitienę (vaizdingumo 
priemonės), A. Rinkūną (naujie
ji keliai kalbos mokyme) ir V. 
Tamulaitytę (lietuvybės išlaiky
mas jaunimo tarpe). Visą savai
tę po penkias ar daugiau valan
dų į dieną posėdžiavę mokyto
jai palietė aktualiausias šių die
nų mūsų mokyklinio gyvenimo 
problemas, duodami ir eilę su-problemas, duodami ir eilę 
gestijų švietimo vadovams.

Vadovėliai ir pratybų 
sąsiuviniai
Šis klausimas užėmė didelę 

savaitės laiko dalį. Visiems sky
riams vadovėliai jau yra, bet 
yra naujų autorių, kurie mano, 
kad verta dar daugiau vadovėlių 
parašyti. Žinoma, džiugu, kad 
atsiranda vis naujų kūrėjų, ta
čiau prasmę turi tik tie nauji 
vadovėliai, kurie tikrai ką nors 
naujo duoda. Deja, tokių nau
jovių naujai leidžiamuose vado
vėliuose nesimato. Todėl logiš
ka yra JAV Švietimo Tarybos 
nuomonė, jog jau atėjęs laikas 
šioje srityje kiek sustoti ir pir
miausia padaryti akademinį mū
sų vaikų lituanistinio pajėgumo 
patikrinimą. Remiantis šio pa
tikrinimo duomenimis ir nau
jausiais amerikiečių-anglų mo
kyklose vartojamais metodais 
būtų prasmės leisti naujus vado
vėlius.

Vaizdinės priemonės
Tai nauja tema mūsų moky

tojų konferencijose. Džiugu, kad 
toje srityje ne tik kalbama, bet 
ir praktiškai veikiama. Šioje stu
dijų savaitėje net trys mokyto
jai demonstravo savo pagamin
tas ir labai tinkamas vaizdines 
priemones. Ypač didelis projek
tas yra aprūpinimas mokyklų 
Lietuvos geografijos bei istori
jos mokomosiomis skaidrėmis 
(slides). Kelios spalvotų skaidrių 
serijos (Vilnius, Kaunas, Vytau
tas ir kelios pasakos) jau šiems 
mokslo metams išleidžiamos Ka
nados L. B. Švietimo Komisijos

(rašyti 941 Dundas W., Toronto 
3, Ont., Canada).

Mokytojų prieauglis
Vadovėliai, mokslo priemonės 

ir kiti panašūs dalykai yra svar
būs, bet kertinis mokyklos ak
muo buvo ir bus pats mokyto
jas. Nenuostabu, kad mokyto
jų prieauglio problemai buvo 
skirta gana daug, nors ir nepa
kankamai daug, laiko. Pagrindą 
tiems svarstymams davė Peda
goginio Lituanistikos Instituto 
Čikagoje direktoriaus D. Velič
kos paskaita, kuri, autoriui ne
atvykus, buvo suvažiavime per- 
skaiyta.

Savo paskaitoje D. Velička 
dėstė, kad minimasis institutas 
yra ir turėtų būti įstaiga, koor
dinuojanti naujų mokytojų pa
ruošimą savo tiesioginiu ir ne
akivaizdiniu dėstymo kursu. Vi
suomenė prašoma tik padėti tam 
institutui surasti daugiau stu
dentų. Ilgose po to ėjusiose dis
kusijose pirmiausia konstatuota, 
kad minimasis institutas nėra 
dar iki to lygio išaugęs. Dauge- 

mokytojų, atvykusių iš toli-lis

Dainavoje 
mų vietovių, konstatavo, kad jų 
akimis institutas dar vis tebėra 
daugiau lokalinis Čikagos orga
nas. Ypač buvo nusiskųsta jo 
neakivaizdiniu kursu, neduodan
čių paskaitų konspektų ir pasi
tenkinančiu vien tik temų davi
mu. Periferijoje gyvenančiam 
studentui dažnu atveju dėl sto
kos literatūros sunkiai įmanoma 
temą parašyti.

Po to pereita prie kitų pasiū
lymų mokytojų prieauglio pro
blemai spręsti. Vienas realiau
sių pasiūlymų buvo kiekvieną 
vasarą ruošti Dainavoje vienos- 
dviejų savaičių mokytojų kur
sus. Davus iš anksto kursan
tams pasiskaityti teorinės me
džiagos, o po kursų paprašius 
atlikti praktiką (žiemos metu) 
artimiausioje lituanistinėje mo
kykloje senesnių mokytojų prie
žiūroje, mokytojų prieauglio 
klausimo sprendimas gerokai 
palengvėtų. Kadangi šiai idėjai 
pritarė ir suvažiavime buvę švie
timo vadovai, tikimasi jau atei
nančią vasarą tokių kursų susi
laukti. (Nukelto į 6-tą psl.)

Mokytojų studijjų savaitės atidarymo prezidiumas. Iš kairės: A. 
Masionis, St. Rudys, kun. Aug. Steigvila, A. Ginteris. Apačioje spau
dos atstovai: St. Sližys iš Detroito ir J. Masilionis iš Čikagos

Nuotr. K. Sragausko

RUDENS KONCERTŲ SEZONAS 
Klevelande pradedamas sol. Aldonos 
Stempužienės rečitaliu rugsėjo 24 d. 
Muzikos Instituto salėje. Rečitalyje 
dalyvaus komp. Darius Lapinskas, 
fleitistė Kathryn Lukas iš Čikagos 
ir Klevelando simfonijos orkestro 
mušamųjų instrumentų artistas Ro
bert Matson. A. Stempužienės reči
talį rengia Cafarelli Opera Compa
ny, kurios pastatymuose dainininkė 
dalyvauja nuo 1955 m. Programo
je bus atliktos Durante, Caccini, 
Pergolesi, Donizetti, De Falla ir La
pinsko dainos bei operų arijos. Ypa
tingai išsiskirs Dariaus Lapinsko 
naujasis dainų ciklas “Ainių dai
nos”, parašytas mezzosopranui, for
tepijonui, fleitai ir mušamiesiems 
instrumentams.

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTO
JŲ SĄJUNGOS suvažiavime rugsėjo 
2-3 d.d. Klevelande bus plati moks
linė ir meninė programa. Paskaitas 
skaitys: dr. Šaulys tema “Medicina 
Lietuvoje”, dr. Paprockas — “Iš
vaizda ir asmenybė”. Simpoziume 
“Augštas kraujo spaudimas” daly
vaus gydytojai — G. Balukas, J. Va
laitis, M. Eimontas, V. Bergas, Alf. 
Kisielius ir kt. Moderatorium pa
kviestas dr. Meškauskas. Koncertinę 
programą atliks solistas Stasys Ba
ras. kompoz. Darius Lapinskas ir 
pianistas Andrius Kuprevičius.

LIUCIJA BUIVYDAITĖ IR ŽIVI
LĖ NUMGAUDAITĖ, Illinois uni
versitete dramą studijuojančios Či
kagos lietuvaitės, sukūrė pagrindi
nius vaidmenis muzikinėje komedi
joje "Keistas dalykas atsitiko pake 
liui į forumą”, kuri buvo pastatyta 
Vienuoliktos gatvės teatre Čikagoje 
rugpjūčio 3 d. Spektakliai buvo pa
kartoti rugpj. 5. 10 ir 12 d.d. Me 
ninę programą jos atliks “Margučio” 
rėmėjų baliuje rugpjūčio 19 d. Union 
Pier vasarvietėje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“ESTRADINĖS MELODIJOS”, J 

Tiškaus vadovaujamas Vilniaus fil
harmonijos ansamblis, išvyko gastro
lių į Rytų Vokietiją. Koncertinė šio 
estradinio ansamblio kelionė truks

Dabar daugelis nešioja

Dirbtinius dantis
mažiau būgštaudami

Valgo, kalba, juokiasi ar čiaudo be baimės, 
kad dirbtiniai dantys nepradėtų kristi, slys- 
čioti ar krutėti. FASTEETH laiko dantis daug 
tvirčiau ir patogiau, šie puikūs milteliai neturi 
jokio klijų ar sulipimo skonio ar jausmo. Ne
sukelia pasibiaurėjimo. Jie yra šarminiai (be- 
rūgščiai). Sustabdo "plokštelių kvapų" (dantų 
kvapą). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje 
cheminių gaminių parduotuvėje.

ištisą mėnesį. Koncertus planuojama 
surengti didžiuosiuose R. Vokieti
jos miestuose.

KAUNE GASTROLIAVO prieš še
šerius metus suorganizuotas ukrai
niečių ansamblis “Baletas ant ledo”. 
Pirmoje programos dalyje kaunie
čiams buvo parodytas vieno veiks
mo baletas pagal A. Ostrovskio pa
saką “Snieguolė”, kuriam muziką su
kūrė ukrainietis kompoz. K. Domin- 
čenas, antroje dalyje — koncertinė 
kelionė “Per 60 minučių aplink pa
saulį”.

LITERATŪROS IR MENO respub
likinėmis 1967 m. premijomis buvo 
atžymėti: dail. J. Balčikonis už sie
ninius kilimus “Nebus ponų nei ba
jorų”, “Mergųžėlės-lelijėlės”, “Šir
mieji žirgeliai”, “Kas dainoj pasaky
ta”, “Gėlės tėvynei”; A. Gudaitis- 
Guzevičius už romaną “Sąmokslas”, 
vaizduojantį ant kompartijos kurpa
lio ištemptus 1926 m. įvykius Lietu
voje; J. Kuzminskis už estampų cik
lą lietuvių liaudies ir revoliucinių 
dainų motyvais; rež. R. Vabalas už 
filmą “Laiptai į dangų” ir akt. V. 
Blėdis už jame sukurtą Indriūno 
vaidmenį; S. Vainiūnas už kvintetą 
nr 2 fortepijonui, dviem smuikam, 
altui ir violončelei. Sis kūrinys buvo 
atliktas Montrealio pasaulinėje pa
rodoje.

MOKSLO IR TECHNIKOS respub
likinės 1967 m. premijos buvo pa
skirtos: K. Ragulskiui už atliktus 
darbus netiesinių dinaminių sistemų 
virpesių srityje: J. Mockui už mono
grafiją “Daugiaekstremaliniai uždavi
niai projektavime”; J. Adomoniui, 
V. Deksniui, A. Kazlauskui, V. La- 
tiniui, J. Patamsiui, V. Pliuškiui ir 
J. Raugui už labai didelio tikslumo 
krupliaračių frezavimo staklių 5310A 
ir 5308A sukūrimą: A. Augustaičiui. 
M. Bortkevičiui, L. Kaulakiui. A. 
Nargėlui už universalių statinių mo
delių sukūrimą: P. Vasinauskui už 
monografiją “Agrotechnika”: J. Bu- 
lotui. A. Mejeriui. V. Ruokiui. J. K. 
Vaitiekūnui ir V. Vazalinskui už vei
kalą “Lietuvos TSR dirvožemiai”; B. 
Abraičiui už darbus embriologijos ir 
histologijos srityje; E. Chlomauskui, 
R. Jamontui, H. Karveliui, Z. Liandz- 
bergiui, S. Sliževičiui už ligoninės 
pastatų Vilniaus Antakalnio gatvė
je projekto sukūrimą ir statybą: G. 
Kaplanienei. P. Kiuberiui, M. Klei
nui. V. Maldžiūnui. A. Pučui. V. Sau- 
noriui, A. Skupeikai, K. Sešelgiui, S. 
Vainikoniui, L. Zaduševskiui, H. Zvo- 
linskui už Lietuvos rajoninio plana
vimo schemos sukūrimą.
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KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS na 
riai buvo supažindinti su keturių au
torių naujausiomis kompozicijomis. 
J. Domarko diriguojamas filharmo
nijos orkestras ir violončelistas M. 
Senderovas atliko V. Paketūro koncer
tą violončelei su simfoniniu orkest
ru, B. Kutavičiaus poemą violonče
lei, A. Raudonikio baladę simfoni
niam orkestrui. J. Bašinsko poemą 
“Mano pavasaris”, sukurtą E. Mie
želaičio žodžiams, išpildė Vilniaus 
operos baritonas K. Silgalis, pianistas 
G. Trinkūnas ir vargonininkas B. 
Vasiliauskas.

OBELYTĖS-KAUKŲ kaimo pilia
kalnį Alytaus rajone pradėjo tyri
nėti Vilniaus universiteto studentai 
archeologai, vadovaujami istorijos

katedros docento Prano Kulikausko. 
Ekspedicijos dalyviai jau aptiko ak
menų grindinius, židinius, ūkines 
duobes, iš molio plūktus ir akmeni
mis grįstus pylimus. Kasinėjimo vie
tovėse taipgi buvo rasto medžiotų 
bei naminių gyvulių kaulų, puodų 
šukių ir pusiau sveikų puodų su gra
žiais ornamentais, geležinės vienarės 
žirklės, geležinių strėlių antgalių, 
peilių, dalgių, ylų, adatų, apyrankių, 
karolių, smeigtukų, diržų sagčių, pen
tinų, kaklo ir krūtines papuošalų, 
verpsčių, smagračių. Iškasenos liudi
ja, kad šis apylinkių gynybos rei
kalams skirtos piliakalnis didžiau
sios veiklos laikotarpį buvo pasie
kęs XI-XIII šimtmečiuose.

V. Kst.

Kanados muz'ėįus renka lietuviu dainas
DANUTĖRAUTINŠ

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

(Tęsinys iš pr. nr.)
7. Pašutos leidinys
Jo veikalas tuo ypatingas ir 

plačiai visuomenei prieinamas, 
kad Gedimino laiškai ir kiti do
kumentai pateikiami, be origi- 
nalinių lotynų ir vokiečių kal
bų, dar rusų ir lietuvių verti
muose. Originalinės kalbos teks
tai atspausti vidurinėje skilty
je raudona spalva. Vertimų 
tekstai užpildo abiejų pusių skil
tis. Gretima ketvirtoji ir pirmą
ja einanti skiltis skirta paaiški
nimams lietuvių ir rusų kalbo
mis. Tuo būdu 4 skiltys užpildo 
du vienos plokštumos puslapius^ 
Visi tekstai perspausdinami iš 
senesnių leidinių, nors čia pat 
paaiškinimuose nurodomos jų 
rankraščių vietos Rygos ar Goet- 
tingeno (buv. Karaliaučiaus) ar
chyve, tačiau jų nepaisyta lei
dinį ruošiant. Dėlto vietomis 
kartojamos klaidos, kurios vė
lesnių rankraščių tyrinėtojų iš
taisytos. Didžiausia kartojama 
klaida yra Gedimino laiške pran
ciškonų vienuoliams (55 psl.), 
kur prašoma siųsti 4 brolius, mo
kančius lenku, žiemgalių ir ru- 

kalbas (polonicum, semigal- 
licum ac ruthenicum). Taip iš
spausdinta pagal seną Bungės 
leidinį “Livlaendisches Urkun- 
denbuch”. Vėliau, geriau patik
rinus rankraštį, paaiškėjo, kad 
vietoje “ruthenicum” turi būti 
pruthenicum”, atseit, ne rusų, o 
prūsų. Iš tikrųjų, kaip Gedimi
nas. kviesdamas Vakarų pran
ciškonus. galėjo tikėtis rasti ten 
mokančius rusu kalbą? Kas ki
ta su orūsų kalba. Ją galėjo mo
kėti Prūsijoje gyvenę pranciš
konai. ir jie, dėl prūsu ir lietu
viu kalbos artimos giminvstės, 
galėjo tikti misijonieriais Lietu
voje.

Kitas taisytinas dalykas vra 
trumnas popiežiaus Jono XXII 
raštas prancūzu karaliui, prane
šantis aniP Gedimino jam at
siųstus laiškus (85 psl ). Jis irgi 
T'<‘r<tnausdintas iš senn Bungės 
leidinio ir nenaisvta K. Forst- 
reuterio Vatikane naujai patik- 
rt”4'' n>r>irraščin ir *vmiai natai- 
svto tekstn (žiūr. jo straipsni: 
“Auf den Snuren dės Deutschen 
Orderis in Rom”. Zeitsehrift *uer 
n^Mr-cc^ung, 7 Jhg., 1958, H. 1, 
c. 102).

8. Leidinio turinys
Leidinio pavadinimas “Gedi-

mino laiškai” nevisai atitinka 
jo turini. Gedimino laiškai su
daro tik trečdali visų 18 leidi
nyje skelbiamų raštų — vos 6 
laiškai (nr. 2, 3, 4, 5, 6, 16). Kiti 
raštai yra rygiečių, jų arkivys
kupo, popiežiaus ir kitų. Tiesa, 
visi raštai liečia Gedimino, or
dino ir rygiečių santykius ir jo 
krikšto bylą. Įdėtos dvi preky
bos ir iš dalies taikos sutartys 
(nr. 8, 18). Joms netiktų laiškų 
(rus. poslanija) pavadinimas. 
Kažkodėl pirmuoju laišku deda
mas Mindaugo raštas “visiems 
Kristaus tikintiesiems”, kuriuo 
pripažįstamas Įšventintas Lietu
vos vyskupas Kristijonas ir jam 
paskiriamos žemės žemaičiuose. 
Tekstai paimti iš rimtų senesnių 
leidinių ir gan tiksliai perduo
dami. Tik keliose vietose per 
neapsižiūrėjimą ar sąmoningai 
nukrypstama nuo senesnių aiški
nimų ir klystama. Rygos miesto 
laiške Gediminui (nr. 7) leidėjo 
duodama data 1323 m. (prieš 
spalio 2 d.) aiškiai klaidinga, nes 
tekste pasakyta, kad jis rašytas 
šv. Andriejaus vigilijoje, t. y. 
lapkr. 29 d. Kadangi laiškas tu
rėjo būti parašytas prieš 1323 
m. spalio 2 d. sutarti, tai fo vė
liausia data tegalėjo būti tos die
nos 1322 m. Taip laiškas nevieno 
autoriaus ir datuojamas. Jis ga
lėjo būti dar ankstyvesnis, nes 
rašytas, kaip iš turinio galima 
spėti, Gedimino viešpatavimo 
pradžioje po Vytenio mirties. 
(Šis laiškas yra vienintelis ir 
tikras šaltinis, paliudijęs, kad 
Vytenis buvo Gedimino brolis). 
Šiaip ar taip, leidėjui reikėjo 
laikytis priimtos datos, o ne pa
sikliauti nevisai patikimomis 
kronikomis apie Dovydą Pasko- 
ve.

Antra klaidinga data — Ge
dimino laiško livoniečiams (nr. 
16). Teksto žodžiai “Datum Wil
no in die sancte Trinitatis” (171 
nsl.) nurodo mėnesį- ir dieną. 
Juk žinoma, kad Trejybės šven
tė kain dabar, tain ir viduram
žiais švęsta pirmąjį sekmadienį 
no Sekminių. Tad aišku, kad mi
nimasis laiškas negali būti da- 
tuoiamas “1324 m. po rugsėjo 
22 d.”, kaip leidėjo sakoma. Ka
dangi jame minimas 1324 m. 
rudeni iš Avinjono atvykęs Ry
gos arkivyskupas tai laiškas te
galėjo būji narašvtas anksčiau
siai 1325 m. birželio 2 d., nes na- 
<*al chronologine lentele. 1325 
m. tą dieną buvo švč. Trejybės

šventė. Šia data laiškas visur ir 
žymimas.

Pasitaiko klaidų ir paties 
teksto aiškinimuose bei jo ver
timuose. Pirmiausia krinta į 
akis keisto ir nesuprantamo žo
džio “sinogthones” vertimas (nr. 
16, 168 psl.). Komentare sako
ma, jog tai graikiškas žodis, 
reiškiąs “gyvenančius vienoje 
žemėje”, tačiau lietuviškai ver
čiama “pasienio gyventojai”. 
Rusiškai jau “mandriau” išvers
ta: “živuščie pobližosti ot nich”. 
Perdaug garbės skyrė V. Pašu
ta tiems Gedimino rašto žino
vams, manydamas juos mokė
jus graikiškai. Tada dar Euro
poje galiojo dėsnis “graeca non 
leguntur”, tai ką jau kalbėti 
apie tuos Lietuvos kunigaikščio 
raštininkus, kurių ir lotynų kal
ba tokia skurdi. Iš tikrųjų “si
nogthones” ne koks graikiškas 
žodis, o iškraipytas žemaičių pa
vadinimas. Gediminas skundėsi, 
kad ordinas pagrobė 6 žemai
čius išpirkai gauti ir du jų nu
žudė. Taip tas iškreiptas žodis 
nuo seniai visur suprantamas ir 
leidėjui nebuvo reikalo ko nors 
nežmoniško išradinėti.

Tikras nesusipratimas su ta
me pat Gedimino skunde mini
mu “famulos obnoxios” verti
mu ir komentavimu. Leidėjas 
įvade (13 psl.) visai teisingai 
juos vadina šeimyniškiais. Lie
tuviškame vertime kalbama 
“apie 300 nusikaltusių pavaldi
nių” (171 psl.). Gretimame ru
siškame vertime sakoma “oko- 
lo trechsot cholopov, padležaš- 
čich nakazaniu”. Abu vertimai 
kiaurai klaidingi, nes viduram
žiais “famulus obnoxius” reiš
kė visiškai priklausomą tarną, 
vergą, didiko šeimynos objektą. 
V. Pašuta žodžiu “šeimyniškiais” 
ir žvmėjo tą prasmę. Kažkodėl 
vertėiai jo neoaklausė.

Sunkios vokiečių kalbos pre
kybos ir iš dalies taikos doku
mentas (nr. 18) tarp Lietuvos 
ir ordino 1338 m. gan vvkusiai 
sunrastas. Tik be reikalo tiek 
lietuviškame, tiek rusiškame 
vertime vietovardžiai paliekami 
oriffinąio rašvboie — Uspalde, 
nalnikA Kedraiche. Nemensva- 
n*». Juk čia ne kas kita, kain šių 
dionu Užnaliai. Balninkai. Gied
raičiai ir Nemenčinė, kain ko- 
wenfare *’krai nažvmėta. Neži
nia kam čia nukrypsta nuo lei
dinyje taikomos bendros taisyk
lės rašvti senus vardus na^al

šių dienų vartoseną. (Išimtis pa
daryta dar Medeliams, kuriems 
paliktas pavadinimas Medelio 
rusiškame vertime ir Medela 
lietuviškame) (nr. 16).

Atrodo, leidėjo klystama su 
žodžio “scroder” (e) aiškinimu 
pagal senos vokiečių kalbos žo
dyną (nr. 18). Žodynas šiuo at
veju nieko nepadeda. Reikia 
žiūrėti teksto prasmės. Iš teks
to matyti, kad tas žodis varto
jamas šalia Lietuvos ir ordino 
kariuomenės ar žmonių, ku
riems draudžiama taikos ruože 
kovoti (slan, sclan). Tas pats 
draudimas liečia ir tuos “scro
der”. Aiškiai matyti, kad jie 
laikyti kariais ir jų vardas rodo 
juos atitikus tuos Prūsijos šal
tinių vis minimus “Strutter”, 
kurie lotyniškai vadinti “latrun- 
culi”. Tai tokie didžiosios gi
rios (Wildnis) bastūnai ir drau
ge kariai, tarnavę abiem kariau- 
jančiom pusėm. Apie šiuos 
“latrunculi”, “latrus” ar plėši
kėlius, kaip juos V. Pašuta va
dina, kalba ir rygiečių laiškas 
Gediminui (nr. 7), kur skundžia
masi dėl jų puldinėjimo net 
Rygos apylinkėse ir prašoma 
juos suvaldyti. Kalbamoji 1338 
m. sutartis dar patvirtina tų plė
šikėliu bei karių buvimą 
Livonijos ir Lietuvos.

9. Socioekonominis
Pašutos įvadas
Laiškų leidėjas V. Pašuta pa

sirinko visai naujovišką būdą 
Gedimino laiškams apžvelgti, 
būtent, jis juos panaudojo so
cialiniams bei ekonominiams 
santykiams Lietuvoje pagvilden
ti. Jis visai nesileidžia į tą pai
nią politinę ir ideologinę laiš
kų problemą, dėl kurios vargo 
nevienas V. Pašutos pirmata- 
kas tyrinėtojas. Jis gerai pažįsta 
jų darbus ir daro išvadą, kad 
šių dienų istoriografija “laiškų 
autoriumi, nors juos lotyniškai 
rašė raštininkai-vertėjai. pran
ciškonų ordino vienuoliai, pri
pažino Gediminą”, šis laiškų 
autentiškumo formulavimas bū
tų maždaug toks, kokį kadaise 
A. Prochaska davė. Paskutiniu 
laikų tyrinėjimu šviesoje jis 
kiek atrilikęs. V. Pašutai. so
vietinės istoriografinės mokyk
los auklėtiniui, neįmanoma leis
tis i politinius ir ideologinius 
laišku raizginynus, ir todėl juos 
aplenkė.

Gedimino laiškai V. Pašutai 
vra istoriniai šaltiniai, paval 
kuriuos jis pavaizduoia krašto 
ūki. visuomeninę santvarką, po
litinę struktūra ir užsienio po
litika. T? V. Paeitos ta?s atžvil-

tarp

giais vykusios dokumentų ana
lizės aiškėja gerai sutvarkyta 
Gedimino valstybė, visai prily
gusi tobuliausiai vakarietiškai 
feodalinei valstybei. Pabrėžia
ma stipri kunigaikščio ar kara
liaus valdžia, nors ir netokia 
absoliutinė, kaip moderniose 
monarchijose. V. Pašuta ją taip 
pagal savo istorinę mokyklą api
būdina: “Bet pats Gediminas — 
feodalų klasės (žemės viešpa
čių) ir jos valdančiosios grupės 
valios išreiškė jas, o ne absoliu
tus monarchas” (14 psl.). Pagal 
laisvą istorinę mokyklą galime 
šį V. Pašų tos teiginį modifikuo
ti ir tvirtinti, kad anų laikų vi
suomeninės ideologijos požiūriu 
ta feodalų klasė atstovavo vals
tybei. Ji reiškė jos valią. Gedi
minas, vyriausias feodalų tarpe, 
vadovavo jiems ir per juos visai 
valstybei. Jo asmuo buvo valsty
bės valios katalizatorius. Vėles
niais laikais, kylant demokra
tiniam sąjūdžiui, ta viduramžiš
ka valdžios ideologija keitėsi. 
Tik Lietuvos Lenkijos “Žečpos
politoje” ji sustingo. Joje vals
tybė bei tauta (natio) buvo vien 
bajoriškoji visuomenė. Tik gar
sioje gegužės 3 d. konstitucijo
je bandyta ją kiek modifikuoti, 
bet jau buvo pavėluota — vals
tybė žlugo.

Kad Gedimino valstybė prily
go kitoms Rytų-Vidurio Euro
pos valstybėms, aiškėja ypač iš 
V. Pašutos gražiai rodomo ku
nigaikščio užmojo traukti įvai
raus verslo vakarietiškus kolo
nistus. Tuo atžvilgiu Lietuva po
litikavo, kaip ir Lenkija, Čekija, 
Vengrija, kurios žymia dalimi 
per kolonistus jungėsi i vaka
rietišką bendruomenę. Lietuva 
visdėlto pasuko kitu keliu. Ji 
nukrypo į politiškai tuščią ry
tų, metu ir pietryčių erdvę — 
į slaviškąjį pasauli. Ji organi
zavo ji ir sukūrė tiesiog impe
riją tarp Rytu ir Vakarų. Lie
tuvos D. Kunigaikštija palieka 
buvusiu savitu lietuvių tautos 
genijaus kūriniu. Ji rodo, kad 
ano meto lietuviai, nebūdami 
nei vakarietiški, nei rvtietiški 
krikščionvs. susebėio sumaniai 
nolitikuoti ir tarp dvieju pasau
liu sukurti toki istorini uniku
mą. Gedimino laiškai ir yra to 
nrimnalaus. sakvsim. tautiško 
TJebjvos istorinio kelio liudi
ninkai. tš čia sunrantamas jaut 
rus mūsų tautiečiu dėmesvs 
„erns narndvtas išgrobsiant tik 

nesirodžiusi leidinį.
GEDIMINO LAIŠKAI. Parengė 
V. Pašuta ir L StaL Lietuvos 
TSR Mokslų Akademija, Isto
rijos Institutas. Vilnius. 1966.
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Birželio 19 d. Kanados vals
tybinio muzėjaus atstovas kom
pozitorius Kenneth Peacock 
pradėjo užrašinėti į magnętofo- 
no juosteles lietuvių liaudies 
dainas Toronte. Pirmutinė dai
nininkė buvo Regina Kutkienė, 
kuri, nežiūrint įvairių sunkumų, 
susidariusių dėl išvykos Brazi
lijon, atvyko ir išdainavo visą 
eilę senų, jos tėvelių į Brazi
liją atsivežtų dainų. Be to, ji 
padainavo ir keletą įdomių imi
grantų dainų. Kai aš p. Kutkie- 
nę paklausiau, ar jai šis įdaina- 
vimas neatims perdaug laiko, ji 
atsakė: “Kai gyvenome Brazili
joje, mano mamytė nuolatos sa
kydavo, kad daug didelių darbų 
galėtų būti padaryta, jei kiek
vienas lietuvis pagalvotų, kuo 
jis gali visuomenei pasitarnau
ti, ir ką nors iš savo pusės pa
siūlytų!” Prašome tą garbingą 
Mamytę priimti mūsų giliausią 
padėką už išauklėjimą dukrelės 
tokioje lietuviškoje dvasioje! 
Ačiū p. Reginai už dainas ir taip 
gražiai ir kultūringai parodytą 
joms meilę! Pažymėtina, kad ir 
trečiosios generacijos anūkėlė 
nuo dainų kelio nenužengia. 
Ačiū ir p. Kutkienės draugei, 
kuri besilankydama Toronte 
taipgi įdainavo juostelėn.

Antroji dainininkė buvo Agu- 
tė Campbell — Škotijoj išaugu
si lietuvė. Tai daug vargo ma
čiusi tautietė, kalbanti su aiš
kiai girdimu škotišku akcentu. 
Ji dainavo senas lietuviškas dai
nas, dažnai net kaikurių žodžių 
reikšmės nežinodama. Kodėl jos 
pavardė Campbell? Gi todėl, 
kad visi lietuvių imigrantų vai
kai Škotijoj, kad nebūtų sun
kumo anglams ištarti lietuviš
kas pavardes, pradžios mokyk
los mokytojų būdavo be cere
monijų “krikštijami” Smith, 
Miller, Savage, Campbell pavar
dėmis ... Agutė Kubilskytė- 
Campbell dar man įteikė dviejų 
senų Škotijos lietuvių — bro
lių įdainuotą magnetofono juos
telę, specialiai atsiųstą iš Ško
tijos!

Alina Markutienė padainavo 
net 12 labai senų ir įdomių bir- 
žietiškų dainų. Dvi dainos yra 
ypatingai senos ir vertingos! 
Josios drąsus ir tikras kaimiš
kas dainavimo būdas labai nu
džiugino K. Peacock, kuris grei
tai atpažįsta ir įvertina seną
sias mūsų dainas.

Pirmosios darbo dienos vaka
re aplankiau Elzę Jankutę, ku
ri mums pernai, nežiūrint labai 
apsunkinančios ligos, padaina
vo 9 dainas ir dar šiemet pri
dėjo 8. Kaip gaila, kad nekiek- 
vienas gali išgirsti mūsų 
riarcho Martyno Jankaus 
nas! Aš taip norėčiau, kad 
daugiau lietuvių išgirstų 
dainas, kurias jis nuolatos 
navo savo šeimai bei kaimy
nams, ir todėl vokietininkų 
buvo pramintas “ateistu”...

Paskutinis minėtos dienos dai
nininkas buvo senesnės imigra
cijos suvalkietis J. Aleknevičius. 
Kanados valstybinis muzėjus 
pabrėžtinai prašė, kad kuo dau
giau ankstyvesnių imigrantų pa
dainuotų savo dainas, bet kaž
kodėl nevisada yra lengva šį 
reikalą jiems išaiškinti. J. Alek- 
nevičiaus dalyvavimas, jo senos 
ir gražios dainos tepaskatina ir 
kitus mūsų mielus ankstyves
nius ateivius be baimės pade
monstruoti atsivežtą dainos tur
tą.

Birželio 20 dieną pradėjome 
Anelės Strazdienės, taip pat 
ankstyvesnės ateivės, namuose. 
Jos linksmos dainos, šviesučiai 
plaukai ir mėlvnos akys tuojau 
patraukė muzėjaus atstovo dė
mėsi. Neužilgo išgirdau pasta
ba. kad d. Strazdienė yra labai 
tipiška lietuvė! Ji padainavo 11 
puikių dainų!

Apgailestaujame kad E. Pa- 
doiskienė, kuri taip daug savo 
bičiuliu yra džiuginusi senomis 
dainomis, buvo rasta smarkiai 
serganti. Dėl karščio ir oro trū
kumo ii tepajėgė padainuoti 3 
labai peras dainas.

Apsilankymas pas 4. Juškevi
čienę buvo maloni staigmena! 
Turbūt labai mažai kam yra ii- 
noma, kad J. Juškevičienė yra 
puiki raižytiniu margučiu spe-

pat- 
dai- 
kuo 
tas 

dai-

cialistė. Josios margučiai, kurių 
6 ponia padovanojo muzėjui, p" 
Peacock labai nudžiugo. Jis vie
toje juos nufotografavo, kad 
turėtų jų vaizdą, jei kelionėje 
bent vienas sudužtų. J. Juške
vičienė praleidžia nuo 6 iki 8 
valandų ties kiekvienu margu
čiu ir mielai sutiktų išpildyti 
laiku padarytus užsakymus. Po
nia padainavo 6 įdomias ir se
nas dainas.

šeštadieninės mokyklos mo
kytojas Juozas Jankaitis padarė 
antrąją dienos staigmeną! Kuk
liai pasiūlęs padainuoti “kelias 
daineles”, jis pasirodė prisime
nąs jų 50. Kadangi užrašymas 
yra labai tiksliai atliekamas, te
ko didžiąją dalį šio turto palik
ti rudeniui, kai bus tęsiamas 
dainų įrašymas.

Birželio 21 d. įrašėm seniau
sias mūsų dainas — sutartines, 
kurių 18 gražiai padainavo Eleo
nora Ališauskienė, Birutė Da- 
naitienė, Aldona Rusinienė ir 
Aldona Skilandžiūnienė. Jeigu 
ne jų pasišventimas ir didelė 
dainos meilė, mums tektų pri
sipažinti, kad Toronte ir galbūt 
kitose lietuvių apylinkėse nėra 
įvertinančių mūsų svarbiausio 
muzikos palikimo — senosios 
sutartinės. Visos visuomenės pa
dėka tenka šioms mieloms po
nioms, kurių nesulaikė nei dar
bas, nei vaikai, nei jokia kito
kia priežastis ... Belieka palin
kėti, kad visi jų vaikučiai pa
sektų mamyčių pėdomis.

Baigę įrašyti sutartines, suti
kome pirmąją mūsų atžalyno at
stovę — Rasytę Bukšaitytę, ku
ri perdavė 4 senas dainas, nes 
jų “savininkė” nesutiko jų pa
ti dainuoti. Labai gražiai ištar
dama ir pavyzdingai elgdamasi, 
ši miela mažytė padarė labai 
puikų įspūdį. Būtų gera, kad 
tie, kurie dėl balso netikrumo 
ar šiaip nedrąsos nesutinka dai
nuoti, savo dainas išdainuotu 
jauniesiems.

Paskutinieji dainininkai buvo 
Lukas ir Ona Gataveckai. Kaip 
buvo malonu klausytis p. Luko 
taip poetiškai ir tokia gražia su
valkiečių tarme nupasakotą sa
vo susitikimą su dabartine Ona 
Gataveckienę! “Lukošiuk, pa
supk vygelę, bene sau pačiutę 
išsupsi!” — pranašingai pratarė 
busimoji uošvė 8 metų “vyrui” 
p. Lukui... Kaip vaizdingai bu
vo nupasakotas spaudos drau
dimas! Mieli studentai muzikai, 
istorikai, besidomintys lituanis
tika, pabandykite surasti laiko 
ir pakalbėti su taip greitai nyks
tančiais senosios kartos atsto
vais! Kiek daug knygų atstoja 
toks vienas pasikalbėjimas!

Po dešimties dainų K. Pea
cock staiga labai blogai pasiju
to. Po poros valandų paaiškėjo, 
kad tai buvo lengvas širdies 
smūgis. Darbą teko staiga nu
traukti. Buvau kuriam laikui 
palikta nežinioje ir priversta at
šaukti anksčiau padarytus susi
tarimus.

Prieš išvykdamas į Otavą, p. 
Peacock dar išgirdo Bronę Ma- 
ziliauskienę, Antaną Baltrušaitį 
ir Oną Ališauskienę. Visi trys 
labai gražiai padainavo savo ži
nomas dainas ir jas išklausęs, 
K. Peacock pasakė, kad nėra jo
kios abejonės, jog pagal mažu
mos proporciją lietuviai savo 
dainų senumu, ciklų dauguma, 
muzikiniu įvairumu ir bendru 
dainų skaičiumi sau konkurentų 
Kanadoje neturi.

Labai apgailestauju, kad dar
bas taip netikėtai nutrūko iki 
ankstyvo rudens, bet gal ir ge
rai. nes manau, kad iki to laiko 
daugel kas apsigalvos ir sutiks 
padainuoti tai, ką iš savo tėvu 
yra paveldėję.

Danutė ir Vilius Fidleriai iš 
Deep River nepagailėjo vargo, 
užrekordavo ir atvežė į Torontą 
p. Marčiukaitienės nepaprastai 
puikiai Įdainuotas Vilniaus kraš
to dzūkų dainas. Sykį nugirdę, 
visi klausosi tos juostelės 
mieliau už puikiausias plokšte
les.

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
įdainavusiems lietuviškas dai
nas ir tiems, kuriems taip neti
kėtai muzėjaus atstovo atsilan- 
kvmai buvo laikinai atšaukti. 
Tikiuosi, kad rudeniop galėsime 

■ tęsti pradėta



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

91.900 {mokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

910.000 {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,
12.900 {mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
98.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

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

PJS. Jeigu kartais nerastumėte šiame sselbune sau tinkamo namo 
ar bizniu tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Xu,— . si ■ ■« ■ ■■— —i

MAN N & MARTEL REALTORS
1928 Weston Rd.
WESTON ROAD - LAWRENCE, 
$105.000.00 prašoma kaina, 10- 
plex, įmokė j imas 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, 
$37,9b0.00 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 -1.30 ir 430 -7
Antr. 10 -130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 130 ir 430 - 7
Penkt. 10 -130 ir 430 • 8
Bešt.9-12
Sekra. 930 -1

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
BLOOR-INDIAN Rd.. S4.000 Įmokė- 
ti, 6 kambariai, mūrinis vienos šei
mos namas; netoli mažo parko, idea
li vieta gyventi; arti požeminio trau
kinio ir krautuvių. Viena skola ba
lansui. Prašo apie $20.000.
RONCESVALLES - HIGH PARK 
Blvd., $5.000 įmokėti, mūrinis, ats
kiras, 6 dideli kambariai, 2 moder
nios virtuvės; viskas naujai atre
montuota ir galima tuoj užimti, 
vieta garažui.
INDIAN RD. - GLENLAKE, S6.000 
įmokėti, atskiras, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, dide
lis kiemas, garažas 3 automobiliams; 
arti krautuvių ir susisiekimo. Na
mas be skolų.
HIGH PARK Blvd. - SUNNYSIDE 
Ave, $10.000 įmokėti, mūrinis, ats-

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

I »

Extra Realty Ltd.

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

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- 
jodomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

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- 
R 3
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartment!- 
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 įmetėti, 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.

Tel. 249-7691
žus, didelis sklypas 136x186 ir 122 
x75, 3 prausyklos.
BATHURST - LAWRENCE, 
$22,900.00, atskiras plytų namas, 
5 kambariai ir 1-nas rūsy, geras 
namas, didelis sklypas, greitas užė
mimas.
COLLEGE - OSSINGTON, 
$3,000.00 įmokėti, 7 kambariai, 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, vienas kambarys rūsy, 
naujas blokų garažas, prašoma kai
na tik $25.000.00.
JANE - ST. CLAIR,
$15,900.00 pilna kaina, įmokėti $ 
4,500.00: 5-kių kambarių namas, 
privatus asfaltuotas įvažiavimas.
JANE LAWRENCE,
$18,500.00 kaina, S3.000.00 įmokė- 
jimas, 5-kių kambarių plytų na
mas. vienas kambarys rūsyje.

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

Tel. 534-9286
kiras, 12 kambarių, 3 butai su atski
rais Įėjimais; viskas įrengta 3 šei
mom; geros nuomojimo pajamos, 
didelis sklypas, privatus įvažiavi 
mas. Savininkas išvyksta ir galima 
tuoj užimti. Geras ir nebrangus pir
kinys.
BLOOR - RUNNYMEDE, $12000 
įmokėti, 7 kambariai, mūrinis, atski
ras, su privačiu įvažiavimu; 2 mo
dernios virtuvės, 2 prausyklos. Na
mas arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pasiteiraukit.
JANE • ANNETTE, $8.000 įmokėti. 
7 kambariai, kvadratinis planas, ge
ras mūras, 2 virtuvės, vandeniu-aly- 
va šildymas, šoninis įvažiavimas, 
garažas. Puiki vieta gyventi ir nuo
moti.

Ifi TORONTU
Lietuvių skautų veikla

• Lietuvių skautų reprezentacinis 
vienetas, vadovaujamas ps. P. Regi
nos, šią savaitę stovyklauja tarp
tautinėje stovykloje, lenkų stovykla
vietėje “Kaszuby” prie Barrys Bay, 
Ont.

• Dar kartą primename, kad vyks
tantieji į vadovų lavinimo stovyklą 
Custer, Mich., renkasi šį šeštadienį,

AUŠROS ŽINIOS
Aušros vyrų krepšinio komanda 

yra pakviesta dalyvauti Kanados 
Lietuvių Dienos proga Montrealyje 
rengiamame krepšinio turnyre. Ko
mandos paruošimu rūpinasi K. Gri
gaitis ir A. Šlekys.

S. Amerikos pabaltiečių ir lietu
vių lengvosios atletikos pirmenybės 
prieauglio klasėms įvyks Toronte 
rugsėjo 9 d. Pirmenybėms gautas 
modernus, ką tik baigtas įrengti 
Bloor Collegiate stadijonas (Duffe- 
rin-Bloor). Lengvaatlečiai, berniu
kai ir mergaitės (10-18 m., am
žiaus), kurie norės dalyvauti šia
me turnyre, prašomi registruotis 
pas A. Malinauską tel. 531-6817, K.

Tautinių grupių spektaklis pa
saulinėje parodoje Montrealy 
rugpjūčio 5 d. Ontario Dieno
je buvo pasigėrėtinas. Ontario 
etninės spaudos sąjungos pirm, 
dr. J. Kirschbaum, slovakas, ten 
dalyvavęs ir aprašęs savo Įspū
džius, pažymėjo, kad tai buvo 
Įtempto darbo vaisius, pasiektas 
visų grupių ir vadovų sutelkti
nėmis pastangomis ir tai be jo
kio atlyginimo. Savo rašte jis 
apgailestauia. kad didžioji spau
da i tą Įvyki neatkreipė tinkamo 
dėmesio. Esą verta paminėti, 
kad soektakli surengė Kanados 
Etninio Meno Taryba, vadovau
jama S. Romano. L. Kossaro. Z. 
Kossarienės. J. Novako, K. Mc- 
lintock. kun. P. Flemingo, kun. 
Z. Musielskio ir kt.

Pranas Ručys yra atvvkes iš 
Lietuvos i Torontą aplankyti sa
vo sūnaus Vytauto. Viza duota 6 
mėnesiams.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— L. J. Skautijos “Neringos” tun

tas kviečia visus mielus tautiečius, 
kurie domisi jūrų skautijos veikla, 
atsilankyti i jūrų skaučių-tų jubilė- 
jinės vasaros stovyklos iškilmes rug
pjūčio 19-20 savaitgaly. Programoje 
yra numatyta burlaivių regatos, lai
velių lenktynės, reprezentacinis lau
žas. jubilėjinės iškilmės stovykloje 
ir ežere ir t. t. Stovykla įvyksta 
rugp. 12-26 d. Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje prie Wasagos. Tikėda
miesi gražaus oro ir gausių svečių, 
dar kartą kviečiame atvykti aplan
kyti lietuviškojo jaunimo bei pasi
matyti su pažįstamais iš JAV.

MOKYTOJU STUDIJŲ 
SAVAITĖ DAINAVOJE

(Atkelta iš 5-to psl.)
Žurnalo klausimas
Konstatuota, kad mūsų peri- 

jodinėje spaudoje mokyklų rei
kalai mažai begvildenami (išsky
rus pagarsėjusi Čikagos ginčą). 
Tuo tarpu padėtis palengva blo
gėja tiek vaikų lituanistinio pa
jėgumo, tiek skaičiaus atžvilgiu. 
Tėvai, susirūpinę savo vaikų lie
tuviškumu, pasigenda vadovau
jančios medžiagos. Visa tai la
bai pagerėtų, jeigu atsirastų spe
cialiai lituanistiniam ugdymui 
skirtas žurnalas. Svarstytos to
kio perijodinio žurnalo leidimo 
galimybės, gal atitinkamai pra- 
plečiant “Gimtąją Kalbą’’. Tai 
būtų vienas labai gerų jubilėji- 
nių 1968 m. projektų. A. R.

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti rimtu asmeni

niu reikalu Jonas Jankus, gyvenęs 
Vankuveryje. B.C.. 1948-51 m. laiko
tarpyje. žinantieji apie jį prašomi 
pranešti jo adresą: St. Dagilis, Fair 
Harbour, B.C., c/o Tahsis Co. Ltd.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJA MEDŽIAGĄ —

sutraukiančio 
hemo rojų s

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi 
traukimas

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

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

Dabar Pio-Dyne galima g?.uti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi 
r.igai bus grąžinti, jei nebusite paten
kinti.

rugp. 19 d., 6 v.r., prie Aušros Var
tų bažnyčios Hamiltone. Pasiimti vi- 
siems-visoms stovyklinius reikmenis 
ir tvarkingas uniformas.

• Šią savaitę Kanados rajoną 
lanko LSS tarybos pirmijos pirm, 
v.s. A. Saulaitis, kuris po viešnagės 
čia sekančią savaitę žada praleisti 
vadovų lavinimo stovykloje. C. S.

SPORTAS
Sapočkiną tel. RO 2-0455 arba pas 
T. Paulių. Treniruotės numatomos 
pradėti sekančią savaitę Parkdale 
gimnazijos stadijone (Coze-Dunn, į 
pietus nuo Queen).

S. Amerikos pabaltiečių plaukimo 
ir lengvosios atletikos pirmenybėse 
(suaugusių klasėje) Čikagoje daly
vavo 5 Aušros sportininkai: A. Ku
činskaitė, išsikovojusi 4 I v. plau
kime; J. Klimaitė — Iv. disko me
time, III v. jieties metime ir IV 
v. rutulio stūmime; I. Janeliūnai- 
tė — III v. 100 m. bėgime; K. Tama
šauskas — Iv. estafetėje ir III v. 
200 m. bei IV 400 m. bėgime; I. Si
manavičiūtė — VI v. rutulio stūmi
me.

Gautas laiškas adresu S. Kvie- 
tis, 35 Delaware Ave, Toronto, 
Ont. Siuntinėjas — Szlaužys Al
bina iš Smalėnų, Seinų apskr. 
Prašoma atsiimti “TŽ” administ
racijoj.

Dail. Juozas Pautienius atos
togauja Springhurste savo se
sers p. Jonaitienės vasarnamy
je ir intensyviai piešia.

“L IT AS”
EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.

MOKA už:
Depozitus 4.4%

; Numatyta už serus 5X4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

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

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

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

SEKMADIENĮ, rugpjūčio 20
2.30 v.p.p. High Park
2.30 v.p.p. Kew Gardens
2.30 v.p.p. N. Philips Sq.

5.30 v.p.p High Park

ANTRADIENĮ, rugpjūčio 22

8.30 v.v. Withrow Park — kadriliaus šokiai — Al. Aylward orkest.

TREČIADIENĮ, rugpjūčio 23

12.15 v.p.p. N. Phillips Sq. — Benny Louis ir jo orkestras — įvairybės

KETVIRTADIENĮ, rugpjūčio 24

7.30 v.v. Eglinton Park — Art Ayre Trio, Trump Davidson 
Dixieland orkestras

SEKMADIENĮ, rugpjūčio 27

2.30 v.p.p. High Park
2.30 v.p.p. Kew Gardens

5.30 v.p.p High Park

M ar gis Drugstore
JOHN V MARGIS, P hm.B.

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 TURLME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIU, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLfc, MC” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

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

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaiku nuotraukos 

Portretai ir kt.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE * 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 akrų žemės prie Sutton, 48 plento ir provincijos parko Įca. 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. Gen pastatai; derlinga žemė ir 
netoli vandenio (lietuvių paplūdimio).
$2.500 įmokėti. Davenport - Laughton, 6 šviesūs kambariai; gerų plytų; iš
ilginis koridorius, garažas, priimtinas mortgičius balansui.
$6.000 įmokėti, bungalovas (plytų) Mimico, moderni virtuvė, užbaigtas po
būvių kambarys rūsy; priv. įvažiavimas; puikus sodas su krūmais ir gėlėm. 
$20.000 įmokėti, didelis plytų 4 šeimų apartamentas, po 5 kamb.; vande 
niu apšildomas. Didelis sklypas, prie įvažiavimo. Vienas mortgičius 
balansui, palikiminis pardavimas, St. Clair rajone.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome nk kreiptis pas mns.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičiu.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius Air. (Mieldažukė) Wistoski

Komunistinės spaudos apžval
gininkas, pasiskaitęs “TŽ” ko
respondenciją apie Maironio 
šeštadieninės mokyklos ekskur
siją pasaulinėn parodon, nu
stemba ir klausia: „Nejaugi ne
buvo ir nematė?” Ko? Ogi so
vietinio paviljono, kur esą lie
tuviškų eksponatų. Juokas ima 
skaitant komunistų laikraštyje: 
“Ši mokykla veikia Toronte 
Aušros Vartų parapijos klebo
no Pečkio globoje.” Visi kana
diečiai žino, kad nei tokios pa
rapijos, nei tokia pavarde kle
bono Toronte nėra. O jeigu Mai
ronio mokyklos mokiniai ir ne
būtų aplankę sovietinės paro
dos. tai mažas nuostolis: jie ir 
be to žino, kad Sov. Sąjunga yra 
Lietuvos pavergėja. Iš okupuo
tos Lietuvos atvežti eksponatai 
yra taip išmėtyti ir taip sovietiš
kai sužymėti, kad nelengva juos 
atrasti, o atradęs matai, kad lie
tuvių talentai pajungti sovieti
nei rusų imperijai.

Papildomai pasiteiravus pas 
ekskursijos vadovus paaiškėjo, 
kad paroda buvo lankoma gru
pėmis, kurioms vadovavo moky
tojai. Jos aplankė ir sovietini 
paviljoną, kur pamatė ekspona
tus iš Lietuvos ir net porą fil
mų apie Vilnių. Mokiniai, pama
tę filme rusų karius, rusiškas 
vėliavas, klausė, kodėl tiek daug 
rusų Lietuvoje. Taigi, patys dar 
kartą Įsitikino, kad Lietuva yra 
rusų vergijoj. Stb.

Viktoras Priščepionka moky
tojauja vienoje Otavos gimnazi
joje. Pernai dėstė geografiją, o 
ateinančiais mokslo metais dės
tys ir vokiečių kalbą. Šiuo me
tu jis lanko vasaros kursus mo
kytojų kolegijoje.

J. ir A. Bacevičiai susilaukė 
pirmagimės dukrytės Womens 
College ligoninėje.

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

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas LJ 
$10.000.

— karališkojo pulko orkestras
— Toronto įgulos artilerijos orkestras
— Toronto Workshops Production Drama 

“The Mechanic”
— vargonų rečitalis — Ronnie Padgett

— Originals Club orkestras
— 48-jo škotų karinis orkestras
— 48-jo škotų pučiamųjų instrumentų 

ir būgnų orkestras
— vargonų rečitalis — Ronnie Padgett

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A « j jb 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PA f? A/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
4%% už depozitus
5!6% numatyta už šėrus

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Pajamos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. G-4RBENS
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

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

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

fctadžeto ir patarnavimo pianai. 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.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W.
DURIE ■ BLOOR, S5.000 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 DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

Taupyk ir skolinkis

Tel. RO 7-5454
jimui.

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, $30000 
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%.

1 DUODAME 
mortgičius iš 6!^% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.
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APDRAŪDA

GYVYBES o AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO o PER. 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

™sAtfA RAD/O & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatps. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

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

BE MUITO DOVANOS:
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytum ir apdraustus {vairius siunti* 

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyt*, 

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Scv. R. StasiuSis

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 PUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

DUFFERIN RADIO and TV
SALES ANO SERVICE

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

1000 College St., • LE. 1-3074 ® sav. P. Czbali%

TAI
IŠKILMINGI
KANADOS

METAI
NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auta mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite j

Bloor Autorite Garage das ir College). TeL^531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F H O C H U L I S

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

r»

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVE 

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 Įstaiga 691 A-.^etta St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
jutometinėmis transmisijomis

Ir Volkswagenais.

Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu*
vainos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangoj 

foto aparatai ir t.u

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ 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 
sing 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 ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST STn
tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

(Atkelta iš 3-ėio psl.)
nės tarp JAV ir Kubos, kurių 
metu vos neprieita prie mušty
nių. Jos pasibaigė 1:1 pasekme. 
Sekančią dieną žaidimas buvo 
pakartotas ir laimėjo JAV 2:1. 
Pirmą kartą Pan-Am žaidynėms 
buvo panaudota nauja “Tartan” 
medžiaga bėgimo takams išlie
ti. Daugelis sportininkų ir va
dovų tvirtina, kad dėka šios me
džiagos pasiekti tokie geri re
zultatai. Žaidynių metu atšvęs
ta irklavimo sporto sukaktis. Nu
statyta, kad 9/10 šio sporto 
mėgėjų yra Europoje. Išrinkti 
65 geriausi atletai, kurie iš šių 
žaidynių buvo nusiųsti i Mont
real) Expo 67 rungtis su geriau
siais europiečių sportininkais 
rugpjūčio 9 ir 10 d.d. Tai irgi

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
(Atkelta iš 3-čio psl.)

SPORTINIAME GYVENIME iš lie
tuvių tarpo vasaros mėnesiais akty
viausiai reiškiasi futbolininkai, ku
rie rungtyniauja beveik kiekvieną 
sekmadienį. Rugsėjo 6 d. “Lituani
kos” futbolininkai dalyvavo vienos 
dienos futbolo turnyre Genoa City, 
III., kur rungėsi 8 komandos vieno 
minuso sistema, čia lietuviai pra
laimėjo pirmose rungtynėse pajėgiai 
Čikagos Schwaben komandai 0:3.

šachmatų meisteris Povilas Taut- 
vaišas varžosi turnyre dėl “Wemsley” 
taurės. Iki šiol buvo 3 turnyro ratai 
(dar bus trys, iš jų paskutinis — 
gruodžio mėn.). Įpusėjus šiam tur
nyrui, P. Tautvaišas stovi antruoju, 

tai draugiškai nuteikiąs

Molsono alus

GAMINTAS NEPRIKLAUSOMOS DARYKLOS, ĮSTEIGTOS 1786

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• vntvarko rezervaciją, nakvynių ir kt. reikalus be 

atsKiro atlyginime
o agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikvieėiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536*4681
ATSTOVAUJAMOS KANADOS. J.A.V-BIU 
nt UiSTENin DRAUDIMO KOMPANIJOS

769 - 4612
769 - 4131

pirmas kartas! Pasiekta gerų re
zultatų, apie kuriuos galima 
spręsti iš laimėtų medalių skai
čiaus; JAV: 120 — aukso, 63 — 
sidabro ir 44 — bronzos meda
liai; Kanada: 12 — aukso, 37 
— sidabro ir 43 — bronzos; Bra
zilija: 11 — aukso, 10 sidabro 
ir 5 bronzos; Kuba gavo dides
nį skaičių (8-14-23), bet mažiau 
auksinių. Gvijana ir Olandijos 
Antilės laimėjo tik po 1 medali.

šios žaidynės dar kartą, pa
rodė, kaip yra sunku pasiekti 
laimėtojo laurus; tikrasis čem
pionas yra tas, kuris nugali bai
mę pralaimėti ir yra pasiryžęs 
su naujai įgyta praktika kitą 
kartą laimėti. Ir jis turi tai pa
daryti vienas — be kitų pagal
bos. E. F.

tik pustaškiu atsilikęs nuo pirmosios 
vietos.

Jau liepos mėn. pabaigoje prasi
dėjo treniruotės krepšininkų, pasi
ruošusių turistinėn krepšinio kelio
nėn į Lietuvą. Juos treniravo lietu
vių rinktinės P. Amerikoje dalyvis 
ir “Lituanikos” krepšinio komandos 
vadovas Rimas Dirvonis. Dabartinės 
išvykos Lietuvon krepšininkų tarpe 
yra garsusis J. Janky-Jankauskas, ku
ris žaidžia stipriojoj Daytono uni
versiteto komandoj. Be jo, koman
doje yra: Miniotas, Razutis, Galinai- 
tis, Gudas, Miknaitis, Johansonas ir 
kt. Krepšininkai ir jų palydovai ke
lionėje išbus tris savaites.

Fort William-Port Arthur, Ont ŠYPSENOS
(Atkelta iš 4-to psl.)

E. Jasevičiūtė. Pasinaudojant proga, 
buvo trumpai pakalbėta apie lietu
vius, jų taut, drabužius ir gintarą.

MŪSŲ LIGONIAI Sanatorijoje gy
dosi senosios kartos lietuvis Vincas 
Kuliešius (William Kuluses) dirbęs 
miškuose prie Kenoras. Sunkiai sir
go J. Zigmantas, J. Suslavičius, A. 
Rumšą. Linkime jiems geriausios 
sveikatos.

MIRUSIEJI. Neseniai mirė J. La- 
sinskas, kilęs iš Subačiaus valsč., Jo
nas Krupaitis, sirgęs keletą metų ir 
gydęsis ligoninėj arti Toronto. Jų gi
minėms ir draugams reiškiame užuo
jautą.

PARODA. Mūsų miestų ir apylin
kių paroda įvyko liepos 21-29 d. Lie
tuvių skyrius buvo vienas geriausių; 
užėmė 40 pėdų plotą. Čia buvo lietu
viški audiniai, takeliai, juostos, taut, 
lėlės, suvalkietiškais drabužiais ap
rengta “lietuvaitė”, Lietuvos sidab
riniai pinigai, mūsų Vytis, Kristaus 
galva (drožinys), J. Mockaus daug 
drožinių iš medžio. Labai gražūs jo 
darbai — visi gėrėjosi. Parodos ad
ministracija paprašė jį atvykti ir pa
rodyti žmonėms, kaip jis dirba. Žmo
nės norėjo pirkti jo darbus, tik gai
la, kad jis neparduoda jų. Jonas 
Mockus dirba miške. Po darbo kiek
vieną dieną drožinėjo po 6 vai. va
karais.

MŪSŲ JAUNIMAS. Rūta Giedrai
tytė baigė Rentgeno mokyklą ir yra 
rentgeno technikė (xray) technician). 
Ji yra B. A. Giedraičių duktė. P. Jo- 
kūbauskas baigė mokytojų kolegiją 
ir šį rudenį pradės mokytojauti.

KITOS ŽINIOS. Stella Giedraitytė- 
McKinnon, gailestingoji sesuo, su vy
ru ir dukrele grįžo gyventi į Fort 
William iš Montrealio, nes jos vyras 
buvo perkeltas į Can. Car fabriką čia. 
— Vacys Zujus išvyko dirbti Saska- 
chewan provincijon. — čia atosto
gauja A. Petrikienė iš Niujorko. Ji 
daug padėjo mūsų parodos ruošime. 
Didelis ačiū. — Mus aplankė dr. Šal
kauskas su žmona iš Toronto. Abu 
dalyvavo išvykoje. P. Šalkauskienė 
gražiai talkino mums. Nuoširdus 
ačiū. — Kun. J. Bertašius ir kun. 
L. Kemėšis atšventė savo kunigystės 
25 metų sukaktis. Jie abu yra dideli 
lietuviai patrijotai. Kada tik iškyla 
mūsų lietuvių Bendruomenės reika
lai, jie niekad neatsisako mums pa
dėti, nors Winnipegas yra už 500 my
lių ir Manitouwadge už 250 mylių.

AUKOS TAUTOS FONDUI. S m 
pradžioje suaukota ir pasiųsta TF 
atstovybei Toronte $53.25; vėliau su
aukota $46.50. Aukojo po $10: V. Že
maitis, J. Dikinis; po $5: A. Brau- 
manas, Diglys, J. Pargauskas, F. 
Natkus; $4: J. Žukauskas; po $1: 
L. Bružas, P. Bačinskas; 0.50: Bart
kevičius; iš viso $99.75. Aukas rinko 
VI. Žemaitis ir J. Danėnas. Aukoto
jams ir rinkėjams nuoširdus ačiū.

VISOS TAUTYBĖS, priklausančios 
Folk Art Council išleido virimo 
knygą Kanados šimtmečiui paminėti 
anglų kalba. Yra 20 tautybių po 15 
receptų. Jeigu kas dar norėtų ją gau
ti, kaina $2.35. Kiekvienos tautos 
skyrelis atžymėtas atitinkamu pus
lapiu su piešiniais ir sekančiam pus
lapy trumpa tautos istorija. E. J.

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RANCESVALLES SPORT STORE
SAV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

DRAUDIMAI

231 -266 1 h/.3b32;

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. 
Varnų, 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.

(Įėjimos 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
Br. Bukovvska-BEJNAR, R.O.
Wikloria BLKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Gecffrey Stj
TEL. LE. 2 - 5493

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi 
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo

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

AKTŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

VALAU FOTELIUS
m įvairius kilimus.

-Automatinis eiesira valymas. Suta! 
sau iširusius gains ir pradegintus 
kiliiws. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

NAMŲ.AUTOMOBILH
KOMERCINIŲ IR KITI

draudimo Įstaiga

Juokai pykina
Kažkas paklausė škotą:
— Ar jūsų nepykina nuola

tiniai juokai apie škotų šykštu
mą?

— Taip, tai mus pykina.
— Kodėl?
— Kiti turi iš to malonumą, 

bet nieko mums uš tai neuž
moka ...

Rašytojas ir kirpėjas
Garsus prancūzų rašytojas 

Viktoras Hugo (1802-1885) mė
go kiekvieną dieną skustis. Jo 
skutėjas buvo kalbus žmogelis 
ir išpasakodavo rašytojui visas 
(būtas ir nebūtas) naujienas. Ka
dangi tuo metu Prancūzijoj 
daug kalbėjo apie pasaulio pa
baigą, tai kartą skutėjas ir apie 
tai painformavo.

— Žmonės kalba, kad ateina 
pasaulio galas — sausio 5 die
ną žus visi gyvuliai, o sausio 
7 — visi žmonės, — kalbėjo 
skutėjas.

— Negali būti! — sušuko 
Hugo. — O kas tada mane nu- 
skus sekančią dieną?

Be gydytojo
— Koks užkampis, — stebė

josi turistas, patekęs į nuošalų 
kraštą. — Manau, kad čia su
sirgus nė gydytojo nebūtų gali
ma prisišaukti?

— Mums gydytojai nereika
lingi. — atsakė čiabuviai. — 
Mes mirštame natūralia mir
timi. Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENt
DANTŲ GYDYTOJA
1J77 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas >

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

17»d BLOOR ST. W. (prie SeeP
Priėmimo valandos:

pirmadieniais Ir trečiadieniais 2—9 v. v 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalio 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Aablneto telefonas LE. 444*1
D R. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais Ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Wn Toronte 

(| rytu* nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampos Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oacientus iš onksto susitarus
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— Žolinė — Dievo Motinos 
Dangun Paėmimo šventė iš 
rugp. 15 d. nukeliama į sekma
dienį. Springhurste, Gerojo Ga
nytojo stovyklavietės koplyčio
je, ta proga katalikių moterų 
dr-jos narės dalyvauja 11 vai. 
pamaldose, o po to — skyriaus 
bendruose pusryčiuose.

— Kun. J. Staškevičius, pa
sibaigus Gerojo Ganytojo sto
vyklai, išvyko į JAV kapelio- 
nauti ateitininkų stovykloje 
Kennebunporte. Parapijoje tal
kina kun. R. Kasponis.

— šį sekmadienį rinkliava mi
sijoms ir katalikų imigracijos 
reikalams.

— Tragiškai žuvus a.a. Algi
mantui .Vilkui, jo tėveliams, se
sers ir brolio šeimai nuoširdi 
užuojauta.

— Šį ketvirtadienį iš par. baž
nyčios laidojamas a.a. Antanas 
Gabrans, latvis.

— Jungtuvės mokyt. V. Ans- 
kytės ir stud. A. Stanevičiaus 
— šį šeštadienį, 4 v.p.p., par. 
bažnyčioje.

— Pakrikštyta: Vytautas E. 
D. Gruodis, Lilijana Rosita Žio- 
bakaitė ir Diane Lynn Brakaitė.

Lietuviško romano konkursą 
paskelbė “Laisvosios Lietuvos” 
laikraštis Čikagoje. Vertintojų 
komisija sudaryta iš Kanados 
lietuvių: pirm. gen. kons. J. 
Žmuidzinas, nariai — kun. dr. J. 
Gutauskas, V. Ramunė Krali- 
kauskienė, Vyt. Tamulaitis, Stp. 
Jakubickas. Romano siužetas im
tinas iš partizanų kovų Lietuvo
je. Premiją $1000 skiria O. ir 
V. Šimkus.

Lankėsi “TŽ” redakcijoj. Pa
keliui į Montrealį buvo sustoję 
Toronte: prel. Ign. Albavičius, 
kun. K. Juršėnas, kun. E. Abro
maitis ir kun. Vyt. Bagdonavi
čius, MIC. Jie aplankė lietuvių 
parapijas ir “TŽ”. Taipgi lan
kėsi Liucija Gudelienė iš Niu
jorko drauge su torontiške K. 
Butkiene ir užsisakė “TŽ”. To
ronte vieši su šeima Margari
ta Markevičienė iš Detroito. 
Trumpam buvo sustojęs Toron
te kun. L. Jude (Juodis) iš 
Grand Rapids su trimis savo se
serimis, kurios visos yra vie
nuolės.

Hamiltono tautinių šokių 
grupės “Gyvataro” didelė nuo
trauka Įdėta pirmajame pusla
pyje Kanados parodos — Cana
dian National Exhibition l^i-* 
dinyje “News About Canada’s 
Centennial Exhibition. Įžangi
nis straipsnis parašytas Ingri
dos Vabalis.

Architektas dr. A. Kulpavi- 
čius pakviestas suprojektuoti 
Albany Šv. Jurgio bažnyčios vi
dų ir išorę. Ten klebonauja kun. 
dr. M. Čyvas.

— Iš Romos gautomis ofi
cialiomis žiniomis, lietuvių pran
ciškonų provincijos vadovybė 
sekančiam trimečiui paskirta se
kanti: provincijolas — T. dr. 
Leonardas Andriekus, patarėjai: 
T. Jurgis Gailiušis, T. Petras 
Baniūnas, T. Placidas Barius ir
T. Gabrielis Baltrušaitis, šią sa
vaitę Kennebunkport vienuoly
ne vyksta naujosios vadovybės 
posėdžiai, kur bus aptarti pro
vincijos ateities planai bei pa
daryti atskirų vienuolynų pa
skirstymai. T. Placidas yra iš
vykęs į posėdžius. Laukiame su
grįžtant sekmadienį sekančiam 
trimečiui.

— šį sekmadienį antroji vys
kupijos įsakyta rinkliava misi
jom paremti.

— Kavinė, parapijos biblio
teka ir spaudos kioskas vasaros 
metu uždaryti.

— Mišios vasaros metu šio
kiadieniais — 7 ir 8 vai. ryto, 
sekmadieniais — 8, 9, 10 ir 
11.15 vai. Išpažintys penktadie
niais, šeštadieniais ir sekmadie
niais per visas Mišias.

— šį šeštadienį Mišios: 7 v. 
už a.a. B. Zaganevičienę, 8 vai. 
— a.a. O. Liepienę ir 9 v. — a.a.
U. Grinskienę; sekmadienį: 10 
vai. už a.a. Borkertienę, 11.15- 
a.a. T. Jakimavičienę-Burzdienę.

— Automobilio nelaimėjo žu
vus a.a. J. Rickui, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame šeimai ir 
artimiesiems.

— Pakrikštyta Vytauto ir 
Emilijos Grabauskų dukrelė 
Audra-Joana.

Monsinjoras Z. Ignatavičius, 
grįždamas iš Brazilijos Italijon, 
buvo sustojęs Toronte. Brazili
joje išbuvo 4 mėnesius, rūpin
damasis Reginos Portmann ka
nonizacijos byla kaip vicepos- 
tuliatorius. Ta proga aplankė 
Brazilijos lietuvius ir surado lei
dėją savo knygai apie pergyve
nimus Sov. Sąjungoje II D. ka
ro metu. Iš Toronto monsinjo
ras išvyko į Montrealį, kur gy
vena jo brolis.

Studentų ateitininkų stovyk
la prie Montrealio “Baltijos” 
stovyklavietėje prasidės rug
pjūčio 22 d. ir baigsis rugsėjo 2 
d. Suvažiuos ateitininkai iš 
JAV ir Kanados. Numatyta įdo
mi programa (žiūr. Montrealio 
skyriuje). Dvi dienos skirtos pa
saulinei parodai. Pasibaigus 
stovyklai, ateitininkai dalyvaus 
Lietuviu Dienoje. Dar galima 
užsiregistruoti i stovyklą pas 
A. Rudinską, 2415 Park Row E. 
Montreal 28, P.Q. Tel. 514-482- 
4094.

Tautinių grupių spektaklis 
tradicinėje Kanados parodoje 
CNE įvyks rugpjūčio 18, šį 
penktadienį, 8.15 v.v., Grand
stand. Spektaklis pavadintas 
“Nationbuilders 67”. Jame da
lyvaus apie 20 tautybių. Lietu
viams atstovaus Hamiltono “Gy- 
vataras”. Lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti bei paremti 
tautinių grupių menines pastan
gas. Bilietai — $1, $1.50 ir $2; 
gaunami “TŽ” administracijoje 
ir prie įėjimo. Žiūr. skelbimą 3 
psl.

Laisvės paminklui vertinti ko
misija, posėdžiavusi š.m. rugpjū
čio 7 d. Toronte apylinkės pirm, 
adv. G. Balčiūno bute, nutarė 
pratęsti paminklo konkursą iki 
1968 m. sausio 15 d. ir pakar
totinai paskelbti spaudoje kon
kurso sąlygas.

Maldininkų kelionė į Midlan- 
dą prie lietuvių kankinių kry
žiaus bus rugsėjo 17, sekmadie
nį. Mišios — 12.30 vai. bažny
čioje, o Kryžiaus kelias — 2.30 
vai. parke. Kat. Federacija

JUOZUI RICKUI mirus, sūnus — JUOZĄ ir ALGIMAN
TĄ, dukteris — JANINĄ NARUŠIENg ir ALINĄ ŽIL
VYTI ENĘ, jų šeimas bei gimines nuoširdžiai užjau
čiame —

Pranas ir Leokadija Noručiai

Netekus mylimos mamytės URŠULĖS GRINSKIENĖS, 

jos dukrą JONĘ ir VITĄ VINGELIUS, LIDIJĄ ir sūnų 

JONĄ bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame —-

Onutė ir Vytas Marcinkevičiai

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė High Park rajone. Tel. 766- 
4628.

VAŽIUOJANTIEJI J 
EXPO 67 

galite dar užsisakyti iš anksto 
nakvynes prieinama kaina pas 

E d ę Jankutę,
2066 Claremont Ave., Apt. 74, 

Montreal 6, Que., Canada.
P.S. Patogus ir netolimas susisie

kimas su EXPO.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
rėmėjų būrelis nr. 107

Per KLB šalpos Fondą pa
siųsta gimnazijai narių įnašai 
$220. Aukojo $18 — V. Bačė- 
nas; po $12: archit. A. Banelis,
J. Bersėnas, A. Diržys, inž. J. 
Dragašius, A. Dūda, kun. dr. P. 
Gaida, inž. P. Gvildys, A. Kant- 
vydas, dr. J. Kaškelis, inž. A. 
Ketvirtis, inž. P. Lelis, A. Ste- 
paitienė, J. Strazdas, T. Valius; 
po $9: A. Rinkūnas, J. R. Sima
navičius; po $6: inž. V. Balsys,
K. Rusinas, J. Stanaitis. Dar ne
gauta įnašų iš P. Krilavičiaus ir 
kun. B. Pacevičiaus. Pasitrau
kė iš būrelio kun. P. Ažubalis 
ir A. Rinkūnas. Šis rėmėjų bū
relis veikia nuo 1952 m. Per jį 
buvo pasiųsta gimnazijai virš 
$3.500. Būrelio globotiniu buvo 
Vasario 16 gimnazijos mokinys 
Alfredas Stanikas, kuris šiemet 
gimnaziją baigė. Per tą 15 me
tų man teko šiam būreliui va
dovauti, t.y. surinkti iš narių 
įnašus ir juos išsiųsti. Nors tai 
nedidelės pareigos, bet atėjo 
laikas man dėl kitų įsipareigoji
mų iš vadovavimo pasitraukti. 
Dėkodamas visiems būrelio na
riams už nuoširdų Vasario 16 
gimnazijos rėmimą ir gražų 
bendradarbiavimą kviečiu liku
sius 20 narių “išrinkti”, t.y. su
tikti bent vienam nariui toliau 
šiam būreliui vadovauti. Atsi
liepusiam perduosiu pareigas.

P. Lelis, 
325 Seaton St., Tor. 2

Albinas Kartavičius, statybos 
rangovas rugpjūčio 15 d. išvy
ko su šeima atostogų dviem sa
vaitėm Europon. Aplankys Ang
liją. Prancūziją, Šveicariją ir 
Italiją.

“Tėviškės Žiburiams” aukojo: 
E. Budvilaitis $10, A. Stalionis 
$6.25, V. Paukštys $2; po vie
ną dol. — B. Švilpa, V. Jasiu
lionis. Rėmėjo prenumeratą $10 
atsiuntė J. Timmerman.

A.a. Alg. Vilkas rugpjūčio 15, 
antradienį, iš Hamiltono Auš
ros Vartų bažnyčios palaidotas 
Toronto lietuvių kapinėse. JAV 
kariuomenės kapitonas Algi
mantas Vilkas, 33 m. amžiaus, 
Vietname tarnavo inžinerijos 
dalinyje ir žuvo tiesiant kelius 
— buvo suvažinėtas sunkios ma
šinos. Velionies tėvai, gyveną 
Hamiltone, Ont., pageidavo žu
vusio sūnaus palaikus pergaben
ti į Kanadą ir palaidoti liet, 
kapinėse. Velionis palaidotas iš
kilmingai. dalyvaujant amerikie
čiu kariniam daliniui.

Pan-American olimpinės žai
dynės Winnipege sudarė progą 
pasirinkti laisvę Kubos irkluoto
jų treneriui Nestor Carbonell. 

Kubiečiams sportininkams iš

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė be baldų. Pageidaujama mo
teris (lietuvių šeimoje). Tel. 769- 
7746.

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimo* 
du kartu* per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 

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

Programos ved.—J. R. Simanavičių*, 
111 Roncesvalle* Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Ta* pat* adreso* ir 

"Dainos“ dovanų ir plokštelių 
krautuvė*.

skridus į Kubą, jis paprašė Ka
nados vyriausybę suteikti jam 
politinę globą. Spaudos konfe
rencijoje N. Carbonell pareiškė, 
kad jis nuoširdžiai myli savo 
tautą ir savo kraštą, bet kiek
vienam žmogui būtina turėti 
laisvę, kurios Kuboje nebėra. 
Sprendimą pabėgti iš Kubos N. 
Carbonell padarė jau 1964 m. 
ir jam įvykdyti laukė palankios 
progos.

~»ty Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

m tarto Safety League. Nemokami 
ant Myrnai just} namuose arba mfi- 
<tj Klasėje turintiems laikinius lei- 
4<mas Ir jau galima pradėti va
riuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

1676 BATHURST ST.
Tel LE 24656. Rytuose HO 6-1321

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 Roncesvalles Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258

Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis
Jvairio* tava paitate rūkyto* dešra* ir mėsa*, lietuviški tūriai, paršiukai 

rūkyti unguriai, importuoti mai*to gaminiai, bulvinė* dešra* ir kt.
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

Operos solisto j
VIRGILIJAUS NOREIKOS, 

atvykusio iš Lietuvos, liaudies dainų, lietuvių kompozi- 1 
torių ir operinių arijų

koncertas
rengiamas rugpjūčio 22, antradienį, 8 vai. vakaro, 

Brockton High School salėje (Bloor ir Brockton gatvių 
sankryža, įėjimas iš Awde gatvės) Toronte

Akompaniatoriai:
kanklininkė DANUTĖ JUODVALKYTĖ, 
birbynininkas PRANAS BUDRIUS 
(abu iš Lietuvos) ir torontiškis muzikas

STASYS GAILEVIČIUS
Bilietai — $3.00. Gaunami iš anksto pas Mečislovą Pra- 1 
nevičių, 71 Kalmar Ave, Scarboro, Ont. Tel. 691-2316 < 
(vakarais).

Į Koncertą organizuoja
i Montrealio D.L.K. Vytauto Klubas

EXPO 67 rudens sezonui 
kambariai papigintomis kainomis

Rezidenciniame Montrealio rajone, prie didžiųjų susisiekimo linijų, 
netoli Expo, atskiri kambariai su užraktais vien Expo svečiams re
zervuotame bute. Informacija siunčiama nemokamai.

Kainos: vienam asmeniui $5.00, sekantiems po $2.00.
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, NJD.G., MONTREAL 28, 

QUE., CANADA, TEL. 1-514-482-4094.

EXPO NAKVYNĖS
2 kambariai EXPO svečiams. Kambario kaina dviem asmenim $10.
787 43 Ave LaSalle, Montreal 32, Que. Tel. 366-4165

V. PIEŠINIENE,

EXPO 67 NAKVYNĖS
Netoli "Metro" išnuomojami du gražūs su patogu
mais kambariai. Kaina vienam asmeniui $5Z dviem 
— S8Z sekantiems — po $ 2.

Kreiptis: J. DALMOTAS, 2375 Auvergne St., 
Duvernay - Montreal P.Q. Tel. (1-514) 669-4815

Lietuviams, vykstantiems į pasaulinę 
parodą Montrealyje

išnuomojami kambariai (yra vietos automobiliams).
Kaina: $10 porai ir $2 kitiems šeimos nariams.

VYT. MURAUSKAS, 6440 CHATELAIN ST.
Montreal 36, P.Q. Tel. (code 514) 259-8725

VYKSTANTIEMS į EXPO 67
Išnuomojami 8 kambariai naujame vienaaugštyje 

(bungalow). 2 minutės nuo parodos.
Kaina — nuo $5 už kambarį. 

J. IŠGAN AITIS
126 DE TOURAINE AVE., LONGUEUIL, MONTREAL, QUE.

Tel. 674-7038

EXPO NAKVYNĖS
10 minučių autobusu iki parodos
PAPIGINTOS KAINOS:

kambarys vienam asmeniui S6;
sekantiems asmenims — po_______ $2.

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

Buračas, 169 Chambly Rd., Longueuil, P.Q. Tel. 1-514-S77-8232.

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

EXPO 67 NAKVYNĖS
PRIVAČIAME NAME, SU ATSKIRU ĮĖJIMU IR VISAIS 
PATOGUMAIS, VISAI ARTI EXPO IŠNUOMOJAMI KAM
BARIAI. VIENAM ASMENIUI $5. ŠEIMOMS NUOLAIDA.

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

EXPO 67
IŠNUOMOJAMI 
KAMBARIAI

Netoli pasaulinės parodos. $5.00 asmeniui už parą. Vieta automobiliui.
J. Dauderis, 5377 King Edward Ave., Montreal, P.Q. Tel. 482-1380.

Vykstantiems į pasaulinę parodą 
MONTREALYJE

Išnuomojame 6 kambarius rezidenciniame rajone, netoli nuo parodos. 
Kaina nuo $6 dienai. Turime vietos automobiliams.

J. Skučas, 6966-44th Avenue, Rosemount —
Montreal 36, P.Q. Canada. Tel. (514)-722-6152

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

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

■■ i ii. w. ■ ,i,i< „■ ■■■■■■ ,,i .„J
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SS MONTREA l?l,E
Sv. Kazimiero par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24, P.Q.
— Rugpjūčio 5 d. buvo pa

krikštytas Henriko ir Jūratės 
Dauderių sūnus vardais: Hen
rikas, Jokūbas, Antanas. Kū
mais buvo Arvydas Rudzevi
čius su Nijole Gudžiūnaite. 
Rugpjūčio 12 d. buvo pakrikš
tytas Angelo ir Mildos Ruffo 
sūnus vardais: Robertas, Pau
lius, Jonas. Krikšto tėvais buvo 
Albertas Skruibis su Linda Via- 
nello.

— Po vienuolikos metų vis 
daugiau pradėjo atsilupti plas- 
teris bažnyčios viduje. Rango
vas gerai apžiūrėjęs bažnyčios 
stovį, pateikė kainą: už sutai- 
symą viso plesterio iš vidaus, 
už altoriaus perdirbimą ir už iš
dažymą $14.000.

— Juozas Paznokaitis, vienas 
iš darbščiausių zakristijonų, 
pranešė klebonui, kad dėl svei
katos pasitraukia iš pareigų. 
Labai gaila! Kas sutiktų eiti 
zakristijono pareigas, tegul 
kreipiasi į kleboną.

— Šv. Kazimiero parapijoje 
lankėsi kun. Pr. Geisčiūnas iš 
Montanos JAV, kun. Alf. Babo- 
nas, kun. A. Vilkaitis, kun. Eu
genijus Jurgutis, OFM ir klie
rikas Degutis. Praėjusį sekma
dienį Sumą laikė mons. Z. Ig
natavičius, Šv. Kazimiero kole
gijos Romoje vicerektorius.

— Čikagoje širdies priepuo
liu rugpjūčio 10 d. mirė Anta
nas Navickas, kuris prieš porą 
savaičių lankėsi su šeima Mont
realyje.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava $142.13. K.J.G.

Sovietų menininkai užplūdo 
Montrealį — jų atvyko apie 
300. Tai Bolšoj teatro ir baleto 
nariai. Bolšoj baletas šią savai
tę gastroliuoja Toronte.

Tautinių grupių pasirodymus 
pasaulinėje parodoje vertina 
lenkų savaitraštis “Glos Pols- 
ki”, leidžiamas Toronte. Jis 32 
nr. pagiria estų ir ypač čekų 
pasirodymus. Tautinės grupės 
esą parodė tvirtą orientaciją. 
Geriausias to pavyzdys esąs lais
vųjų lietuvių dalyvavimas “So
vietinės Lietuvos Dienoje”, kur 
jie po iškilmių užgiedojo laisvo
sios Lietuvos himną ir tuo būdu 
padarė staigmeną žmonėms iš 
Sov. Sąjungos. “Reikia įsivaiz
duoti reakciją lietuvių, atvyku
sių iš Lietuvos į pasaulinę pa
rodą!” — rašo laikraštis ir bai
gia klausimu: “O ką darome 
mes, lenkai?”

“Nemuno Krašto” paskutinia
me š.m. numeryje Jonas B. ra
šo apie laisvųjų ir pavergtųjų 
lietuvių bendravimą pasaulinės 
parodos proga. Rašinio mintys 
labai prosovietiškos, suniekinan
čios išeivijos veiksnių pastan
gas. Mtr.

Montrealio Vytauto klubo ini
ciatyva rengiami koncertai sol. 
Virgilijaus Noreikos — Mont- 
realy Vytauto klubo salėje rug
pjūčio 18 d., 9 v.v.; Toronte — 
rugpjūčio 22 d., 8 v.v., Brock
ton gimnazijos salėje; Hamilto
ne rugp. 27 d., Windsore — 
rugp. 25 d., 8 v.v.

“Lito” ir “Baltijos” ekskur
sija į Kvebeko miestą įvyks rug
sėjo 16, šeštadienį. Norintieji 
ekskursijoje dalyvauti prašomi 
užsiregistruoti “Lite” arba pas 
“Baltijos” komiteto narius iki 
rugpjūčio 25 d. Dalyvių amžius 
— nuo 8 iki 16 metų.

Operoje “Boris Godunovas”, 
kurią pastatė rusų Bolšoj teat
ras Montrealyje, vienuolio Ran- 
guni vaidmenį dainavo lietuvis 
solistas Vladimiras Valaitis. 
Operos pastatymą gerai įverti
no ir “New York Times” dien
raštis.

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

— Lankėsi svečiai: kun. A. 
Gleveckas, kun. J. Kinta, kun.
F. Kelpša su broliu kunigu iš 
JAV.

— 33 moksleiviai ateitinin
kai iš Toronto ir Hamiltono at
vyko autobusu į Montrealį. Jie 
pasiliks- iki rugpj. 19 d. Apsi
stojo lietuvių šeimose ir seselių 
namuose. Jie-nori pamatyti pa
saulinę parodą ir susisiekti su 
mūsų jaunimu.

— “NL” gegužinė įvyksta 
rugpj. 20, sekmadienį, p. Skrui- 
bių ūkyje, Pointe Fortune, prie 
Otavos upės.

— Studentų ateitininkų vasa
ros stovykla įvyks prie Mont
realio “Baltijos” stovyklavietė- 
te rugpjūčio 22 — rugsėjo 2 d. 
Į stovyklą suvažiuoja studentai 
iš įvairių JAV ir Kanados vie
tovių. Programoje numatytos 
paskaitos: dr. J. Girniaus, kun. 
dr. F. Jucevičiaus, dr. Petro 
Lukoševičiaus, dr. H. Nagio, 
prof. Antano Sužiedėlio ir kitų. 
Dvi dienos numatytos kelionei į 
Montrealį apžiūrėti EXPO ‘67. 
Po stovyklos studentai daly
vaus Lietuvių Dienoje Mont
realyje. Studentai, kurie nori 
dalyvauti šioje stovykloje, re
gistruojasi pas A. Rudinską, 
2415 Park Row E., Montreal, 
P.Q.. tel. 482-4094; L. Giriūną, 
5330 L’Assomption Blvd., 
Montreal, P.Q., tel. 259-6865.

— Tėvas S. Kulbis, SJ ir tėv.
G. Kijauskas, S. J., grįžo iš va
saros stovyklų. Tėvas G. Kijaus
kas dabar padeda suruošti atei
tininkų studentų vasaros sto
vyklą prieš Darbo Dienos. sa
vaitgalį Baltijos stovyklavietė
je, kur jis taip pat kapelionaus.

— Rinkliavos: liepos 30 — 
$200: rugpjūčio 6 — $213.

— Užsakai: R. Bartninkas su 
M. S. McLachlan; A. S. Bulota 
su R. Kudžmaite.

Leidinį apie Šv. Kazimiero 
parapiją yra paruošęs kun. J. 
Gaudzė. Jis kruopščiai surinko 
istorinę medžiagą. Tai būtų ver
tingas leidinys parapijos sukak
ties proga.

Su gausia sovietinių meninin
kų grupe į Montrealį atvyko ir 
operos solistas Virgilijus Norei
ka, garsėjąs savo dainavimu 
okupuotoje Lietuvoje ir užsie
niuose. Parodos biuletenyje pa
žymėta, kad jis dalyvauja bend
rame koncerte su rusais, ukrai
niečiais ir kitais rugpjūčio 15, 
16 ir 17 dienomis atlikdamas 
lietuvių liaudies dainas Wilf
ried Pelletier salėje. Biuleteny
je jis vadinamas “Lithuanian 
State Opera-Ballet soloist”. Jam 
akompanuoja liaudies instru
mentalistai — D. Juodvalkytė ir 
Pr. Budrius.

Rosemounto katalikių mote
rų ratelio narių išvyka. Apsi
niaukęs liepos 16 sekmadienio 
rytas neišgąsdino. Narės su savo 
šeimomis bei viešnios suvažia
vo į gražią p. Grigeliu vasarvietę 
praleisti sekmadienio popietės 
bei pasidalinti mintimis ir įspū
džiais. Pasirodžiusi saulė ir ska
niai paruošti valgiai pačių na
rių kėlė nuotaiką ir didino ape
titą. Vakarui priartėjus, visi sku
bėjo į namus, pasilikdami sau 
tik gražius prisiminimus links
mai praleisto laiko iš “Palan
gos” vasarvietės.

Lietuvių Dienoje Montrealy
je rugsėjo 2 — 3d. dalyvaus 
gausus būrys šokėjų iš Kana
dos ir JAV. Be kitų, dalyvaus 
ir “Grandis”, kuriai vadovauja 
p. Smieliauskienė. Lietuvių In
formacijos Centras Čikagoje 
žada pasirūpinti, kad grupės iš
vyka būtų aprašyta ir amerikie
čių spaudoje.

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355 j
S-tos "Lite" nr. 752D 1

A. NORKELIŪNAS 1
Commisioner of the Superior Court of Montreal f

MONTREAL ENTERPRISES REG'D |
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS I

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique) I 
Montreal, 36 Que. Tol. RAymond 7-3120 |
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EXPO 67 PASUS IR BONŲ KNYGUTES 
’ Montrealyje nusipirkite su žymia nuolaida darbo dienomis < 

> Montrealio Lietuvių Kredito Unijoje "Lite", o sekmadieniais '
po 10 vai. pamaldų Aušros Vartų parapijos spaudos kioske. < 

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




